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Rotterdam • Pakhuismeesteren

Pakhuismeesteren oogt verwaarloosd, 
maar de bobcats die in de kelder zand 
verwijderen, verraden dat dat niet lang 
meer zal duren. Aannemer Van Agtmaal 
is recentelijk gestart met een grote meta-
morfose van dit gemeentelijk monument 
tot een hotel en restaurant. Het zal deel 
uit gaan maken van de Spaanse keten 
Room Mate, die pas een eerste Neder-

landse vestiging opende op het IJdok in 
Amsterdam. Het hotel op de Kop van 
Zuid krijgt 230 kamers en vergaderfa-
ciliteiten; daarvoor wordt het gebouw 
opgetopt met twee nieuwe verdiepin-
gen. Op de begane vinden we straks de 
hotellobby, een restaurant en een winkel 
(mercado), alle in Spaanse stijl en met 
Spaanse producten. 

Op Wilhelminapier domineert de hoogbouw. Het is dan ook even 
zoeken naar Pakhuismeesteren, het laatste stukje onaangeroerde 
bouwgeschiedenis op dit dynamische stukje Rotterdam. Het staat 
tussen De Rotterdam (149 meter hoog) , Las Palmas, New Orleans 
(158 meter hoog), ’t Leidsche Veem en – over ruim een jaar – de 
tweelingtoren Boston & Seattle (70 meter).

1890
Rinus Joosen (Joosen Bouwadvies) is 
door Van Agtmaal ingeschakeld voor de 
directievoering en vertelt wat voor een 
gebouw we voor ons hebben: ‘Pakhuis-
meesteren is oorspronkelijk als handels-
veem gebouwd in 1890. De bovenbouw 
brandde in 1937 en in Tweede Wereldoor-
log is het in zijn huidige vorm opgetrok-

Het gemeentelijk monument 
oogt nog verwaarloosd

Het pakhuis krijgt een bijzondere opbouw

Industriebouw • augustus 2015 • 3



ken, waarna het diende als magazijn 
en schonerij voor thee, zaden en no-
ten. Het is een erg gesloten bouwwerk 
van tachtig bij veertig meter, met veel 
laad- en losdeuren, een zware construc-
tie van gewapend beton en gevels van 
kalksteen en klinkers. Er moet dus nog 
heel wat gebeuren voor daar een hotel, 
een restaurant en een Spaanse markt in 
zullen functioneren. van te maken. Zoals 
je op de afbeeldingen kunt zien, moeten 
er heel wat verticale openingen gezaagd 
worden tussen de betonnen balken. 

Daarin komen aluminium kozijnen, en 
daaromheen weer stalen kaders om het 
ingezaagde metselwerk te ondersteunen.’

Lichtstraten
Binnenin staat het gebouw ook veel 
aanpassingen te wachten. Op de begane 
grond komen de entree en de lobby van 
het hotel, de mercado en het restaurant, 
de 230 hotelkamers en de conferentie-
zalen komen op de verdiepingen. De 
bestaande verdiepingen worden hier-
toe flink aangepast en er komen twee 

nieuwe verdiepingen bovenop, gemaakt 
van staal en houtskeletbouw. Joosen: ‘De 
tweede verdiepingsvloer en de bestaande 
dakvloer worden voor twee aan te leg-
gen lichtstraten deels opengewerkt door 
de vloervlakken tussen de balken uit te 
zagen. Uitsparingen zijn ook nodig om 
ruimte te maken voor vijf personen- en 
twee goederenliften. De hotelkamers 
komen rondom de kern te liggen. Op 
de derde verdieping komen luxere 
kamers met entresol, dakterrassen en 
conferentiezalen. De vierde verdieping 

Het pakhuis krijgt een bijzondere opbouw

In de kelder 
wordt een nieuwe 
fundering aangelegd
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is verhoogd aan de kopse zijden en 
krijgt kamers aan de oostelijke kant en 
conferentieruimte aan de westzijde; op 
de vijfde verdieping ten slotte komen 
enkele grote dakterrassen, met prachtig 
uitzicht over de stad.’

Parkeerkelder
Parkeerruimte is gevonden onder maai-
veld. Joosen: ’We zijn bezig met de aan-
leg van een ondergrondse parkeergarage 
die plaats moet bieden aan 83 auto’s. 
De fundering bestaat nu uit een kelder 
en die wordt 80 cm verlaagd, zodat er 
een nieuwe kelderbak ontstaat met een 
vrije hoogte van tweeënhalve meter. 
Voor valet parking is dat voldoende. We 
vervangen momenteel successievelijk 
vervangen de bestaande kolommen. Bin-
nen het stramien van 5 meter zijn ze te 
dik, er passen namelijk geen twee auto’s 
tussen. Met de smallere kolommen gaat 
dat wel. Deze oplossing is goedkoper dan 
een liftsysteem en buiten is gewoon te 
weinig plaats.’ In de kelder komen voorts 
de technische installaties, opslagruimte 
en twee liftputten voor de liften die de 
kelder ontsluiten.
Op schema ligt de bouw niet helemaal. 
Joosen: ‘De Amerikanen hebben in de 
oorlog op deze strook elf bommen ge-
gooid maar er slechts acht zien ontplof-
fen. Om een blindganger uit te sluiten, 
is alles onderzocht en nageplozen, en 
uiteindelijk werd alles vrijgegeven. Dat 
gaf natuurlijk wat oponthoud.’ Nu is het 
volle kracht vooruit. 

Zuidgevel

De Rotterdam torent boven 
Pakhuismeesteren uit
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Veilingweg 1
Postbus 1
4730 AA OUDENBOSCH

Tel. 0165-31 90 00
Fax 0165-31 18 60
www.vanagtmaal.nl

Of het nu gaat om seriematige woningbouw, de bouw van enkele villa’s of appartementen, een kantorencomplex of een bedrijfshal;

Aannemersbedrijf Van Agtmaal draait er haar hand niet voor om.Wij hebben in de loop der jaren al heel wat prestigieuze projecten in

onze regio gerealiseerd.

Aannemersbedrijf Van Agtmaal maakt deel uit van het

VolkerWessels concern. U kunt bij ons terecht voor

alle disciplines op bouwgebied. De activiteiten variëren

van woningbouw en utiliteitsbouw, onderhoud en

renovatie tot projectontwikkeling. Service, kwaliteit en

veelzijdigheid spelen binnen onze werkwijze een

belangrijke rol.

Aannemersbedrijf Van Agtmaal speelt al meer dan 70

jaar een toonaangevende rol in de regio West-Brabant.

AANNEMERSBEDRIJF VAN AGTMAAL BV

adv van agtmaal 2005  05-01-2005  16:29  Pagina 1

DRAAGCONSTRUCTIES
Ontwerpen van draagconstructies voor gebouwen 
in alle materialen in alle fasen van engineering

PREFAB BETON
Vervaardigen productietekeningen inclusief 
montage-plannen

SPECIALISTISCHE ADVIEZEN

DIENSTVERLENING
Facilitair teken- en rekenwerk; expertise en arbitrage; 
directievoering

Kantoor NL Kantoor India
Beneluxweg 13 2nd �oor Kalyani House 
4904 SJ  Oosterhout (NBr) Plot 40, sector 18, Gurgaon 122001
NEDERLAND INDIA
W www.vanboxsel.nl W www.vanboxsel.in
E  info@vanboxsel.nl E  vbe@vanboxsel.in
T (0162) 45 12 80 
F (0162) 42 35 72

Terrassen en lichtstraten in 
het nieuwe daklandschap



Van Boxsel Engineering uit Oosterhout is als 
constructeur vanaf het eerste begin betrok-
ken bij de planvorming van Pakhuismees-
teren. Voor projectleider Johan Fijneman en 
constructeur Tijn Valk is dit écht een boeiend 
project: ‘Naast de vele uitsparingen die het 
gebouw geschikt moeten maken voor de 
nieuwe functies, ligt er ook onder maai-
veldniveau een interessante uitdaging, de 
kelderconstructie. De bestaande kelder wordt 
80 centimeter verlaagd en wordt voorzien 
van een nieuwe betonnen kelderbak. Daar-
door krijgt de kelder een  werkhoogte van 
2,5 m. Deze kelderbak is opgebouwd uit een 
gewapende betonvloer en betonwanden die 
zo hoog zijn gemaakt dat ze boven de hoogst 
gemeten grondwaterstand uitkomen. De 

bestaande constructie is gefundeerd met 
een houten paalfundering van 125 jaar oud. 
Deze bestaande palen zijn niet in staat de 
extra belastingen vanuit de dakopbouwen 
te kunnen dragen. Daarom is er gekozen om 
extra palen aan te brengen onder de nieuwe 
keldervloer. Via een ingenieus ontwerp 
worden de belastingen via de bestaande 
constructie naar de kelderbak en de nieuwe 
palen gebracht. In totaal worden er 428 
nieuwe palen bijgeplaatst.’  Het betreffen 
zogeheten SchroefInjectiePalen (SIP); dit zijn 
grondverdringende, in de grond gevormde 
boorpalen die met behulp van groutinjec-
tie maximaal 23 meter de grond in gaan. 
Wegens de beperkte werkhoogte worden de 
palen samengesteld uit buizen van 1 meter 

lengte. Twee stellingen zijn zodoende 39 
weken bezig weken om de nieuwe fundering 
aan te leggen. Na het aanbrengen van de 
SIP-palen zal het merendeel van de palen op 
spanning gebracht worden met behulp van 
een vijzelconstructie. Door het op spanning 
brengen van de nieuwe palen worden de 
bestaande palen ontlast. Hierdoor worden de 
totale belastingen vanuit de oude en nieuwe 
constructie door zowel de oude als de nieuwe 
palen gedragen. Op deze manier wordt er 
optimaal gebruik gemaakt van de bestaande 
constructie die al ruim 125 jaar zijn nut heeft 
bewezen. De stabiliteit van het gebouw 
wordt verzorgd door een combinatie van 
de bestaande metselwerkwanden en twee 
nieuwe liftkernen en drie stabiliteitswanden.

Constructief 

De Kraan Installatietechniek BV voert in 
bouwteamverband de Sanitaire-installaties 
uit bij de herontwikkeling van Pakhuis-
meesteren. ‘Dit bijzondere gebouw gaan wij 
voorzien van riolering, gas, sanitair, water, 
klimaathuishouding en alle bijbehorende 
installatietechniek dat is een mooie uitda-
ging’, vertelt directeur Van Hooijdonk. ‘Het is 
goed dat we in bouwteam opereren, want bij 

zo’n monumentaal  gebouw is het belangrijk 
in een vroeg stadium met de constructeur 
en de aannemer oplossingen te bespreken 
voor zaken als de doorvoer van leidingen en 
kanalen.’ De Kraan engineert en  installeert  
de W-installaties voor de luxe kamers, alge-
mene ruimten in het lifestyle hotel en in de 
Wellness ruimte. Bovendien legt het bedrijf 
alle voorbereidingen aan voor de grootkeu-

ken in het restaurant en de Mercato. Alles 
volgens wensen pakket opdrachtgever want 
buiten luxe uitstraling worden aan zaken 
als legionella preventie en geluid hoge eisen 
gesteld . De Kraan Installaties is opgericht 
in 1986 en is nu gevestigd in Breda. Het 
verzorgt complete gas-, water-, riool- en 
sanitaire installaties en werkt met de laatste 
software en teken programma’s.

W-installaties in bouwteamverband
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Opdrachtgever
gemeente Amsterdam, stadsdeel 
Nieuw-West

Design & Build
LG Architecten, Rotterdam en 
 Slingerland Bouw, Nijkerk

Adviseur installaties
Tritium Advies, Prinsenbeek
Klima Comp, Delft

Adviseur constructies
Constructiebureau Keetels, Schijndel

Bouwmanagement, directie
voering en Toezicht, Bouw
kostenmanagement
BBN Adviseurs, Houten 

Winstallaties
Mijnlieff BV, Krimpen a/d Lek 

Einstallaties
VNV, Hoogvliet 

Sportverzamelgebouw De Eendracht • Amsterdam

Tekst: Frits Nijo

Sportverzamelgebouw De Eendracht in Amsterdam Nieuw West 
is een bijzondere combinatie van amateur- en topsport rugby in 
één gebouw, dat tevens huisvesting is voor een multicultureel 
buurtcentrum met zowel een Turks theehuis als een Britse pub. 
Slingerland Bouw uit Nijkerk en LG Architecten uit Rotterdam 
hebben het bouwwerk in een Design & Build tot stand gebracht.

Sportverzamelgebouw De Eendracht
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Eendracht 
brengt

Design & Build 

Een van de twee 
horecaruimten 

op de verdieping: 
met uitzicht op 

de velden
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Het is een mooie combinatie van amateursport en topsport: de 
Nationale Rugbybond en de amateur rugbyvereniging Spark 
United. Die worden allemaal in dit pand gehuisvest. Het is uniek, 
dat topsport en amateursport worden gecombineerd in een 
gebouw. ‘Dat stimuleert elkaar natuurlijk’, aldus Rien de Groot 
van LG Architecten. ‘Voor de andere culturen in het Amsterdamse 
stadsdeel Nieuw West hebben we speciale accommodaties 
ontworpen. Normaal gesproken zou het gebouw een kantine 
hebben, maar wij hebben er twee van gemaakt: een Engelse 
pub voor de rugby, waar ook alcohol wordt geschonken, en een 
theehuis met een halal-keuken voor moslims en buitenschoolse 
opvang.’ De grote tribune is onderdeel van het gebouw. ‘Als hier 
een groot toernooi wordt gehouden, kan de overbuurman [de 
Nationale Rugby Bond; red.] de tribune goed gebruiken, en het 
dakterras is dan in te richten als VIP-locatie.’ 

Duurzaamst
‘De gemeente Amsterdam wilde ook een heel duurzaam gebouw 
met een hoge GPR (8) en een EPC van 0,6’, aldus de Groot. Dat 
gebeurt met zonneboilers zonnecollectoren, zonnepanelen, 
warmteterugwinning, Led-verlichting en bewegingssensoren, 
duurzaam materiaalgebruik en het dubbel gebruik van ruimten. 
De Groot: ‘De kleedkamers zijn allemaal voorzien van teamloc-
kers, zodat je die dubbel kan gebruiken.’ 

Sportverzamelgebouw 
verzamelt ook duurzame 
oplossingen

Sportverzamelgebouw De Eendracht • Amsterdam
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is een dynamische 
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nabij de A28. Met een 

team van enthousiaste 

medewerkers is 
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actief in zowel de 
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woningbouw. Onze 

opdrachtgevers 

bestaan uit 

particulieren, 

bedrijven, 

overheidsinstanties en 

projectontwikkelaars.
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Kleedkamer met sobere maar doelmatige inrichting



Tribune met 
1156 plaatsen

Hospitalityterras

Het project beslaat een tribune met 1.156 
zitplaatsen en op de kop hiervan het 
clubgebouw. Daarin worden binnenkort 
allerlei voorzieningen ingericht, als een 
Turks theehuis, een Engelse pub voor de 
rugbyliefhebbers, fysio-, rust- en kleed-
ruimten, vergaderruimten en een mul-
tifunctionele sportzaal. Deze is geschikt 
voor verschillende sporten, waarbij de 
meeste aandacht uitgaat naar de hoofd-
sport rugby.

Hoogwaardig
‘Je maakt optimaal gebruik van elkaars 
kennis’, aldus Projectmanager Wilfried 
Pronk van Slingerland Bouw. ‘Op het 
gebied van ontwerp is het een heel groot 
pluspunt geweest, dat LG Architecten 
veel ervaring heeft met sportaccom-
modaties.’ Als je naar het totaalplaatje 
kijkt is het de fraaie vormgeving van 
het gebouw en de kleurrijke tribune die 
er mogen zijn. Ook de hoogwaardige 
afwerking is vermeldenswaardig, het 
beperkte budget indachtig’, aldus Pronk. 
‘Op dat onderdeel is echt het uiterste er-
uit gehaald. Een sportieve prestatie van 
formaat zou je kunnen zeggen.’ 

‘Van Slingerland Bouw uit hadden we 
de uitwerking van het programma van 
eisen van de opdrachtgever in hoge 
mate zelf in de hand. Je kunt dan op veel 
meer onderdelen en in een veel vroeger 
stadium sturen op oplossingen en op 
kosten. We doen steeds meer projecten 
op D&B-basis. Vaak in combinatie met 
het onderhoud bij’, besluitPronk. 
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Opdrachtgever:
Koninklijke Gazelle, onderdeel van PON 
Holdings, Dieren

Architect:
Bronsvoort Blaak Architecten, 
Amerongen

Aannemer:
 Van Wijnen Deventer BV, Deventer
Installatieadviseur: Verwey Raadgevend 
Technisch Bureau BV, Oosterhout
Constructies: Van der Vorm Engineering, 
Delft

W-installaties: Wolter & Dros BV, 
Amersfoort 
W-installaties: Rijkaard BV, Arnhem 

Bouwperiode:
 juni 2014 – medio 2016

      in het
 nieuw

Monumentale fietsfabriek

Vernieuwbouw Gazelle-fabriek • Dieren
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Tekst: Patricia van Beek

Bij Koninklijke Gazelle in Dieren 
rollen sinds eind negentiende 
eeuw fietsen van de band. Van 
Wijnen Deventer renoveerde 
de monumentale fabriek en 
bouwde nieuwe productie- en 
montagehallen. Om nog meer 
fietsen te kunnen maken. 

Bouwprogramma: 
Renovatie van kantoor (1912), de Belt-
manvleugel en de monumentale gevel. 
Bouw van een moderne montage- en 
productiehal.

Gazelle kiest bewust voor het behoud van een monumentaal 
pand en blijft zo verbonden met Dieren
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Gazelle hoort bij Dieren zoals Philips bij 
Eindhoven. De fietsfabriek grenst sinds 
1892 aan het centrum van het Gelderse 
dorp en biedt momenteel werk aan 
450 mensen. Het bijzondere: nooit had het 
pand aan de Wilhelminaweg een andere 
functie dan fietsen produceren. De Gazelle 
fabriek staat op de lijst industriële rijks-
monumenten. Het verouderde pand ligt 
ingeklemd tussen het spoor en een woon-
wijk. Uitbreiden lukt niet. Reden voor een 
efficiëntere inrichting van de ruimte. 

Puzzelwerk 
Van Wijnen bouwde twee nieuwe mon-
tage- en productiehallen en renoveerde 
de monumentale gevel (1902), de kanto-
ren (1912) en de Beltmanvleugel (1950). 
Willem Hilverda, projectleider namens 
de aannemer uit Deventer, noemt de 
klus een ‘logistieke uitdaging’. ‘Het is 
niet zo dat je links begint, rechts eindigt 
en er dan een fabriekshal van 20.000 m2 
staat. Er liepen drie bouwprocessen 
tegelijk: sloop kantoorpanden, nieuw-
bouw productiehallen en restauratie 
gevels. Terwijl de productie van Gazelle 
doordraaide. Dat is puzzelen. Iedere 

keer kom je voor verrassingen te staan: 
verzakkingen, scheuren in de staalcon-
structies. Sporen uit het verleden. We 
hebben de eerste van twee fasen op 18 
mei afgerond: het oude kantoorgebouw 
restaureren en productiehallen plaatsen. 
Het kantoorpersoneel werkte tijdens de 
bouw tijdelijk in Arnhem. We hebben de 
grondvloer in de montageruimte en de 
gevelconstructie vervangen. Het au-
thentieke karakter van de fabriek moest 
behouden blijven. Gevelstenen hebben 
we bijvoorbeeld, na de sloop van het 
kantoorgedeelte, schoon gebikt en aan 
de buitenkant teruggeplaatst. We werken 
zoals ze dat in het verleden ook deden, 
met staal en metselwerk.’  

Wenteltrap
De gerenoveerde fabriek en kantoren zijn, 
zoals Hilverda dat noemt, ‘transparan-
ter’ dan in het verleden en vormen een 
geheel. Tussenwanden en verdiepings-
vloeren zijn gesloopt. Extra raampartijen 
zorgen voor daglicht op de werkvloer. 
Voorbijgangers kunnen bovendien vanaf 
de Wilhelminaweg het productieproces 
bekijken. Kantoormedewerkers kijken uit 

Uitbreiden kon niet, efficiënter ruimtegebruik wel

Industrieel 
Rijksmonument

Voorbijgangers kunnen bovendien vanaf de Wilhelminaweg het productieproces bekijken 

De gerenoveerde 
fabriek en 
kantoren zijn 
transparanter 
dan in het 
verleden

Dieren • Vernieuwbouw Gazelle-fabriek
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Asbestsanering 
Lagemaat Sloopwerken BV is gespecialiseerd in het verwijderen 
van asbest, asbesthoudende producten en met asbest besmette 
constructiedelen uit bouwwerken en objecten. 

Bodemsanering
Als er sprake is van grondvervuiling is in veel gevallen een bodemsa-
nering noodzakelijk. Door veelvuldige vragen en betrokkenheid bij 
herinrichtingsplannen zijn wij ons enkele jaren geleden gaan specia-
liseren in dit onderwerp. Wij voeren deze trajecten vanaf 
begin tot einde geheel in eigen beheer uit. Daarnaast zijn wij op 
onze recycling locatie in bezit van een gecertificeerde grondbank. 
Onder dit certificaat worden bouwstoffen, baggerspecie of grond 
geproduceerd. 

Grondwerk
Het grondwerk dat wij uitvoeren heeft voornamelijk betrekking 
op nieuwbouw, herinrichtingsplannen en landschapsinrichting en 
omvat mede riolering- en bestratingswerkzaamheden.

Recycling Lagemaat Sloopwerken BV
Afvalstromen worden waar mogelijk gerecycled. De overige stromen 
worden dusdanig gesorteerd en verwerkt dat deze op een duurzame 
en verantwoorde manier afgezet kunnen worden.

Containerverhuur
Gemiddeld hebben wij zo’n 450 containers uitstaan, verdeeld over 
particulieren, bedrijven en eigen slooplocaties. Dit is één van de mo-
gelijkheden voor bedrijven en particulieren om afvalstromen kwijt 
te kunnen.

Afvalinzameling/ milieubrengstation
Bedrijven en particulieren kunnen afvalstromen ook afvoeren naar 
onze inzamelpunt. Regionaal dienen wij als milieubrengstation voor 
de gemeente Heerde. Op onze locatie is een moderne en effectieve 
recycling van kracht voor bewerking en verwerking van diverse afvoer-
stromen. Het overgrote deel van de door de maatschappij gebruikte 
materialen wordt weer teruggevoerd in de keten en nuttig toegepast. 

Machinepark
Ons machinepark is jong, modern en bestaat uit diverse container- 
en kipperauto’s, rupskranen, mobiele kranen, high reach sloopma-
chines, rupsmobiele breek- en zeefinstallaties, shredders, hoog- en 
verreikers en diverse klein materieel. 

Lagemaat Sloopwerken BV verricht alle voorkomende 
sloopwerken, zowel handmatige, machinale, specialistische, 
(monumentale) renovatiesloopwerkzaamheden als totaal-
sloopwerken.

Lagemaat Sloopwerken BV 

Boertjes Aluminium & Kunststof B.V.
De Netelhorst 12, 8051 KE Hattem

Telefoon: (038) 44 57 24
E-mail: info@boertjes.com
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Aluminium- en kunststofspecialist Boertjes 
leverde en plaatste in het voorjaar bij de fiet-
senfabriek in Dieren drie soorten aluminium 
kozijnen. Het bedrijf heeft in totaal 1.100m2 
kozijn en vliesgevel geleverd en gemonteerd. 
Dat zijn 139 kozijnen met 2.187 zogeheten 
vakjes, door het aanbrengen van roeden op 
het glas. ‘Opdracht: de uitstraling van de 
oude staalkozijnen evenaren’, zegt Wilma de 
Bruin namens Boertjes. ‘Voor de oudbouw 

buiten is het Reynaers CS24 systeem met  
bijbehorende roedeprofielen gebruikt,  
in combinatie met een coatex lak voor  
de gewenste uitstraling van de stalen  
kozijnen. Binnen en voor het maken van  
de entreekozijnen zijn Reynaers CS38- 
profielen toegepast met coatex afwerking.  
Voor de nieuwbouw hebben we het heden-
daagse vliesgevelsysteem van Reynaers  
CW 50 gebruikt, met een specifieke  

structuurafwerking. Dat zorgt met de 
verschillende kleurencombinaties voor een 
harmonie tussen oud- en nieuwbouw. Door 
gebruik te maken van speciaal staalrenova-
tie profiel, blijft de oorspronkelijke uitstra-
ling gewaarborgd, maar wordt verbeterd 
met isolerende eigenschappen.’ Boertjes 
Aluminium & Kunststof levert maatwerk 
aan utiliteitsbouw en de particuliere markt 
in Nederland.

Alles voor een perfect kozijn

op productie- en montageruimte. Goed 
voor de eenheid binnen het bedrijf, zegt 
Hilverda. ‘De eerste en tweede verdie-
ping zijn aan elkaar gekoppeld, door een 
industriële wenteltrap. De inwoners van 
Dieren zien nu wat er in de fabriek ge-
beurt.’ Bij Gazelle neemt, dankzij de ver-
bouwing, het energieverbruik af. Hilverda: 
‘Lichte dakbedekking van de productie- 
en montagehal zorgt dat de warmte re-
flecteert. We hebben de ruimten voorzien 
van geïsoleerde voorzetwanden en hoog 
rendement glas. De 6.500m2 betonvloer 
is volledig voorzien van verwarming, die 

voor een continue warmte zorgt. Plezierig 
voor de medewerkers.’

Behoud werkgelegenheid
Productie en montage van fietsen brengt 
geluid met zich mee. Eilandplafonds 
in de open productiehal dempen het 
lawaai. ‘Ook de glazen wanden weren 
geluid’, vertelt Hilverda. ‘Op de werk-
vloer ligt een speciaal tapijt dat fijnstof 
vasthoudt. Dat zorgt voor een rustige 
akoestiek. In de productiehal zorgen de 
geperforeerde wand- en plafondplaten 
voor een reductie van het geluid.’  

De projectleider noemt het ‘bewonde-
renswaardig’ dat Gazelle renoveert in 
plaats van sloopt of verhuist naar een 
industrieterrein. ‘Gazelle kiest bewust 
voor het behoud van een monumentaal 
pand en blijft zo verbonden met Dieren. 
Niet de goedkoopste oplossing, maar wel 
met behoud van werkgelegenheid. Mooi!’   

Dieren • Vernieuwbouw Gazelle-fabriek

Staal en metselwerk
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Bakkerij Hoogvliet • Bleiswijk

De meeste bakkerijen worden gebouwd op de begane 
grond. Een eventuele verdieping wordt voor kantoren en/
of kantines gebruikt, niet als productieruimte. Maar grond 
is duur, en dus koos supermarktketen Hoogvliet in Bleiswijk 
voor een bakkerij met drie verdiepingen waarop ook 
productie plaatsvindt. 

de hoogte in
Bakkerij gaat    

Opdrachtgever
Hoogvliet Vastgoed

Architect
CasteO bureau voor bouwkunde en 
architectuur, Amerongen

Constructeur
Konstruktieburo Snetselaar, Ede

Directievoerder  
Onyx Vastgoedstrategie, Utrecht

Aannemer
Heembouw, Rotterdam

Adviseur installaties
Viac Installatie Adviseurs, Houten

W-Installaties
Van Galen, Rotterdam

E-Installaties
Kromwijk, Woerden

Bouwperiode  
augustus 2014 – juli 2015 

Bruto vloeroppervlakte
13.400 m2

De meeste bakkerijen worden gebouwd op de begane grond. 
Een eventuele verdieping wordt voor kantoren en/of kantines 
gebruikt, niet als productieruimte. Maar grond is duur, en dus 
koos supermarktketen Hoogvliet in Bleiswijk voor een bakkerij 
met drie verdiepingen waarop ook productie plaatsvindt. 

Volledig in BIM uitgewerkt
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Oorspronkelijke wilde Hoogvliet graag in 
thuisbasis Alphen aan den Rijn blijven. 
De mogelijkheden bleken echter beperkt, 
dus werd er in andere gemeenten geke-
ken. Bleiswijk (gemeente Lansingerland) 
was een goede optie. Via de Heembouw 
Gronddatabank werd duidelijk dat 
daar een oppervlakte van tien hectare 
beschikbaar was en Hoogvliet besloot te 
verhuizen. In vervolg op de contacten 
over de grondlocatie, werd aannemer 
Heembouw vervolgens gevraagd een 
offerte uit te brengen voor de nieuw-
bouw van de bakkerij op het terrein. En 
uiteindelijk het project gegund kreeg. 
De nieuwe bakkerij betekent een flinke 
uitbreiding van de capaciteit. Hoogvliet 
heeft vers hoog in het vaandel en kan 
vanuit de nieuwe bakkerij meerdere ke-
ren per dag aan de winkels leveren.

Hoge vloerbelasting
‘Het casco is grotendeels opgebouwd uit 
prefab beton met een staalconstructie 
als dakopbouw’, vertelt commercieel di-
recteur Rinus Verhey. ‘Vanwege de hoge 
vloerbelasting hebben we gekozen voor 
dikke vloeren van 320 tot 400 mm. De be-

Silo’s tegen de gevel

Prefab beton met een 
staalconstructie als 

dakopbouw
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gane grond is voor expeditie en logistiek. 
Dat betekent dat de productielijnen plus 
de ovens op de verdiepingen komen.’ 

Voedselveilig bouwen
Naast hoge vloerbelasting is er veel 
aandacht voor brandwerendheid en 
voedselhygiëne. ‘Alle bouwmaterialen 
zijn conform HACCP’, vervolgt Verhey. 
‘Dat uit zich bijvoorbeeld in een stofvrije 
afwerking en food safe materialen zoals 
coatings. De machines geven trillingen, 
de ovens zorgen voor grote temperatuur-
verschillen. Al die factoren vragen veel 

van de constructie.’ Bij de nieuwbouw 
moesten de bouwpartijen rekening hou-
den met de toekomstige bouw van een 
aanpalend gebouw. Om die reden moest 
er ook al goed worden nagedacht over de 
logistiek op het buitenterrein, dat uitein-
delijk totaal watersluitend dient te zijn.

Volledig in BIM
De bouwpartijen maakten gezamenlijk 
een BIM-model om het pand in 3D uit te 
werken. Door de diverse lagen van het 
programma te vullen met informatie van 
de verschillende leveranciers, konden op 

voorhand clash controls worden uitge-
voerd. Deze testcontroles zorgt ervoor 
dat de componenten als het ware in 3D 
met elkaar worden vergeleken, om te 
zien of er eventuele fouten in zitten. Het 
systeem maakt hier vervolgens een rap-
portage van. ‘Je kunt bijvoorbeeld zien of 
leidingen en armaturen zouden botsen, 
en zo ja waar’, zegt Rinus Verhey. ‘Waar 
je voorheen dit soort zaken pas zag 
tijdens de uitvoering, konden we die nu 
al van tevoren ondervangen. Dat kost je 
iets meer tijd in de voorbereiding. Maar 
uiteindelijk ben je met de bouw zoveel 

Laad/losperrons
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Casteo is de ‘bouwmeester’ in dit project: 
de verbindende schakel tussen ontwerp en 
uitvoering. ‘De bakkerij lijkt een eenvoudig 
gebouw, maar is in werkelijkheid complex’, 
vertelt directeur Jan Slot. ‘Er waren veel 
vrije hoogten nodig voor de machines. Wij 
hebben samen met de constructeur en 
de adviseur installaties het voorontwerp 

van de architect Ron Leenheer in een Revit 
model gemodelleerd. De grootste uitdaging 
in de uitvoeringstekeningenfase lag in het 
samenvoegen van 32 modellen van 15 aan-
nemers (!) in één coördinatiemodel. Zelfs de 
bakkerijmachines hebben we in het model 
opgenomen, door de tekeningen daarvan te 
converteren. Door alle (werktuig)bouwkun-
dige onderdelen in één model samen te voe-
gen, hebben we optimaal gebruik gemaakt 
van het Bouw Informatie Model.’

32 modellen van 15 aannemers in één 
coördinatiemodel

De verbindende schakel tussen 
ontwerp en uitvoering

Entropal Aluminiumbouwers bv, onderdeel 
van de J.C. van Kessel Groep, leverde, in de 
woorden van projectmanager Willian van 
den Bogaard: ‘alle elementen waardoor 
je naar buiten kunt kijken’. Het bedrijf is 
specialist in het ontwerp, de productie en 
de montage van aluminium ramen, deuren 
en vliesgevels. ‘De vliesgevel op dit pand 
is beeldbepalend’, zegt Van den Bogaard. 
‘Architectonisch bezien is het een speels 
element. Vrij groot ook: veertig meter lang 
en vijf meter hoog. Dan hebben we het over 
een aluminiumconstructie uit één stuk.’ 
Opvallend aan dit project is de bijzondere 
werkwijze. ‘We zijn weer een stap verder ge-

gaan in het werken met BIM’, aldus Willian 
van den Bogaard. ‘De BIM-software van het 
Duitse Schüco stuurt niet alleen de inkoop, 
calculatie en het BIM-model aan, maar ook 
de productie. Zonder vertaalslag maakt 
het systeem zo direct de juiste elementen. 
Dankzij deze BIM-software voorkomen 
we faalkosten, doordat het van tevoren al 
duidelijk was op welke punten de construc-
tie aangepast diende te worden. Normaal 
gesproken kom je er pas achter dat een 
kozijn niet past als je ermee in je handen 
staat op twaalf meter hoog. De stap van 
CAD naar BIM heeft meer impact dan die 
van de tekenplank naar CAD.’ 

Een stap verder met BIM 
Hoogvliet heeft vers 
hoog in het vaandel

Bleiswijk • Bakkerij Hoogvliet

Een blik op de nog lege productieruimte
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Het pand mag van de buitenkant een ‘box’ 
lijken, de inrichting aan de binnenkant van 
de bakkerij van Hoogvliet is het resultaat 
van out of the box denken. VIAC Installatie 
Adviseurs tekende voor de engineering van 
de E- en W-installaties en daar kwam later 
ook de engineering van de bakkerij-appara-
tuur en installaties bij. ‘Hoogvliet is een in-

novatieve partij die verder kijkt dan morgen’, 
zegt projectleider Patrick Stoltenkamp. ‘Al 
ver van tevoren was duidelijk dat één proces 
leidend was: een optimale inrichting van 
het produceren en leveren van brood. Oók 
als dat installatietechnisch een uitdaging 
betekende.’ Door de samenvoeging van alle 
installaties in het BIM, werd een ongekend 

hoog detailniveau bereikt in de 3D-tekenin-
gen. Deze vormden daardoor ook de basis 
voor de leveranciers van de bakkerijappara-
tuur. Gemakkelijk was dat niet: ‘De bakkers-
installaties bleven tijdens het hele project 
de grootste uitdaging, omdat we tijdens het 
proces regelmatig opnieuw moesten model-
leren en tekenen’, aldus Stoltenkamp. 

‘Ongekend hoog detailniveau’

Het familiebedrijf van Koos, Richard en 
Marko van Os is gespecialiseerd in het op 
maat produceren van stalen trappen, hek-
werken en brugleuningen. Voor de bakkerij 
van Hoogvliet maken zij inpandig alle trap-
pen, bordessen en een uitkragende loopbrug 

in de bakkerijruimte. Daarnaast realiseert 
het Koos van Os BV aan de buitenzijde van 
het pand twee stalen vluchttrappenhuizen, 
beide 22 meter hoog. ‘Trappen van staal zijn 
lichter dan van beton en onderhoudsarmer 
dan hout’, vat Richard van Os de voordelen 

van staal samen. ‘Om die reden wordt staal 
veel gebruikt in zowel woning- als utiliteits-
bouw. Bijzonder aan dit project is dat het 
volledig in 3D gemodelleerd is. En verder is 
Hoogvliet natuurlijk een bekende en aan-
sprekende naam in deze regio.’ 

Drie heren Van Os, twee generaties, één bedrijf
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Voor klantspecifieke TRAPPEN en
HEKWERKEN voor WONINGBOUW

UTILITEITSBOUW en INFRAWERKEN

www.koosvanos.nl

Voor klantspecifieke TRAPPEN en
HEKWERKEN voor WONINGBOUW

UTILITEITSBOUW en INFRAWERKEN

www.koosvanos.nl
Geldermalsen           0345 576 828
www.entropal.nl   mail@entropal.nl

• Aluminium vliesgevels
• Geluidswerende gevels
• Brandwerende gevels
• Zonwerende gevels
• Design gevels
• Aluminium serres
• Raam- en deursystemen
• Schuifpuien 
• Vouwdeuren
• Poolhouses
• Lichtstraten en -koepels

Kies voor kwaliteit, 
ervaring en een 
Geen-Gezeur-Garantie!

Oostzee 18

3446 CH Woerden

Tel  (0348)  48 12 80

info@kromwijkelektro.nl

www.kromwijkelektro.nl

Kromwijk Elektrotechniek is lid van de Unie van 

Elektrotechnische Ondernemersorganisaties (UNETO VNI)

Advisering, aanleg en onderhoud van:

  Licht- en krachtinstallaties

  Data- en telecomnetwerken

  Duurzame technieken en energiebesparing

  Wind- en zonne-energie

  Camerabewaking / alarminstallaties

  Brandmelding / ontruimingsinstallaties

  24-uurs service

Kromwijk, 
   waarmakers   waarmakers



‘Wie de elektra goed wil engineeren, moet 
de uitgangspunten van de procestechnieken 
kennen’, stelt projectmanager Adriaan van 
der Neut van Kromwijk Elektrotechniek. 
Door het format van de tekeningen kostte 
het de nodige moeite de procestechniek 
goed in het BIM te krijgen. ‘Tot in de uitvoe-
ring zijn we bezig geweest informatie te ver-

garen. Door het gebruik van een BIM is dat 
wel vlotter verlopen.’ Een andere uitdaging 
was de indeling van de bakkerij: het zwaar-
tepunt voor de elektrische vermogens ligt op 
de derde verdieping, waar de procesappara-
tuur wordt geplaatst. Van der Neut: ‘Boven 
wordt het brood gebakken, beneden gaat 
het eruit. Met een Powerbar verplaatsten 

wij een enorm vermogen vanaf de beneden 
dat we vervolgens naar de juiste plekken op 
de verdieping brachten. De productielijnen 
komen steeds op punten bij elkaar. Dat is 
logistiek handig, maar vraagt veel hoge 
vermogens op één punt. Dat maakte het 
project heel interessant en uitdagend.’ 

E-techniek: veel hoge vermogens op één punt

Bleiswijk • Bakkerij Hoogvliet

Zeer strak gevelbeeld

sneller, dat je tijdwinst boekt. Bovendien 
werken wij met de lean methodiek en als 
onderdeel daarvan met een gezamen-
lijke planning. Zo maken we het bouw-
proces optimaal efficiënt.’ Om die reden 
werkt de aannemer bij grote projecten 
altijd met BIM als basis. ‘Een ander voor-
deel is dat je BIM ook kunt gebruiken als 
informatiemodel bij onderhoud in de 
beheerfase’, besluit Verhey.

BIM ENGINEERING
Industrieweg Zuid 24
3958 VX AMERONGEN              

T +31 (0)33 4224 070
M +31 (0)6 50 59 90 91
P +31 (0)33 46 20 786
e-mail: jan.slot@casteo.nl
website: www.casteo.nl

Viac  Installatie adviseurs 
De bouw 131  •  3990 SZ Houten  •  Tel: 030 – 634 20 20  

Web: www.viac.nl  •  Email:    Info@viac.nl



Opdrachtgever:
DELA Crematoria Groep, Eindhoven

Architect:
Povse & Timmermans, Sittaard

Adviseurs:
constructiebureau Ketels, Schijndel 
(constructies); PSVA, Vleuten 
 

(bouwdirectie); K+ Adviesgroep, Echt  
(installaties) 

Aannemer :
Willems Bouwbedrijf, Venlo
E-installatie: Regio Service, Panningen
W-installatie: Van Haren Installaties, 
Cuijk
Keuken: De Koksmaat Bedrijfskeukens, 
Eindhoven

Staalconstructie: Koppes Groep, Bergen 
Interieur: Parthos, Panningen

Bouwperiode:
maart 2015 – februari 2016

Bruto vloeroppervlakte:
2.500 m2

Crematorium

Crematorium Staddijk  • Nijmegen

Tekst: Paul Boor

Het huidige Nijmeegse uitvaartcentrum van ondernemer 
Dela sluit begin 2016 zijn deuren. Er komt een nieuw pand 
voor in de plaats aan de Staddijk, gebouwd onder leiding 
van Willems Bouwbedrijf uit Venlo. Hierin is niet alleen 
plaats voor een vervangend uitvaartcentrum, maar ook 
voor een crematorium. Dit sluit aan op de huidige trend 
in Nederland: minder begraven, meer cremeren. Twee 
belangrijke eisen aan het gebouw zijn duurzaamheid en 
efficiënt energiegebruik.

gaat op in de omgeving

Een gebouw met een 
ingetogen uitstraling

Industriebouw • augustus 2015 • 24



Crematorium

Tekst: Paul Boor Nijmegen • Crematorium Staddijk 

Vogelvluchtimpressie: mossedum op de daken doen het 
crematorium van bovenaf met de omgeving versmelten
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DELA kiest ervoor om energie te gaan 
hergebruiken, een oplossing die tegen-
woordig steeds vaker wordt toegepast in 
crematoria. Projectleider Jaco Driessen 
van Willems Bouwbedrijf: ‘Tijdens het 
crematieproces komt veel restwarmte 
vrij. Deze energie wordt eerst opgesla-
gen in een buffervat dat we buiten het 
gebouw plaatsen. Op een ander moment 
kunnen we daarmee het gebouw verwar-
men.’ Andere milieuvriendelijke toepas-
singen zijn het sedumdak en de buiten-
kozijnen van accoyahout. Verder zijn de 
traptredes gemaakt van bamboe en op 
verschillende vloeren ligt marmoleum. 

De zeer goede isolatie van het gebouw 
zorgt ten slotte voor hoge Rc-waarden: 
5 voor het dak en 4,5 voor de gevels en 
de vloeren. 

Plofluik
Vanwege de hoge temperaturen, die 
vrijkomen tijdens een crematie, is het 
gebouw aan scherpe veiligheidsregels 
gebonden. Een van de belangrijkste  
vereisten is het plofluik. In de ruimte 
waar de lijkovens zullen staan, wordt een 
luik in het dak gemonteerd. Bij te hoge 
druk ‘ploft’ deze letterlijk uit het dak en 
voorkomt daarmee mogelijke explosies. 

Traditionele kleuren
Crematorium Staddijk krijgt grotendeels 
een passende, ingetogen uitstraling. Zo is 
voornamelijk gekozen voor lichte kleuren 
en grijstinten op de vloeren en muren, en 
is het op maat gemaakte interieur uitge-
voerd in eikenfineer. De kleurkeuze in de 
familiekamers is daarom opvallend: hier 
komen gekleurde tapijttegels te liggen 
van Leoxx. In een aantal daarvan is de 
tekst ‘voor elkaar’ verwerkt. 

Een waardig afscheid
Het gebouw bestaat uit een uitvaart-
centrum met vier familiekamers en een 

Crematorium Staddijk  • Nijmegen
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Buitenzijde grote aula

Het haakvormige gebouw 
heeft twee in hoogte 
oplopende vleugels. 

De linkervleugel bevat 
functionele ruimten 
en een reeks kleine 

familiekamers langs de 
gevel, de rechtervleugel 
biedt ruimte aan foyer, 

ontvangstruimtes en 
de grote aula. Het 

crematorium zelf ligt 
naast de kleine patio.
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Fl i g h t  Fo r u m  3 6 9 5 a   •   5 6 5 7  D W   E I N D H O V E N

040 - 251 39 77  •  info@koksmaat.nl  •  www.koksmaat.nl

De Koksmaat is een onafhankelijk

leverancier in de wereld van

professionele keukens. We zijn

volkomen vrij in onze adviezen

en dat willen we graag zo houden.

Met alle voordelen voor u.

Of het nu gaat om complete keukens of losse apparatuur, bij 

De Koksmaat bent u aan het juiste adres. Want we kijken altijd 

naar wat het beste voor ú is, voor uw praktijk en uiteraard 

binnen uw budget. Maar ‘onafhankelijk’ betekent vooral ook: 

onbegrensde keuze mogelijkheden voor u. U mag het 

zeggen, wij kunnen het leveren. Daarbij helpen we u

graag met onze kennis, vakmanschap en bovenal met 

kwaliteit.

+  electro  

+  domotica  

+  wind- en zonne-energie

+  werktuigbouwkundige installaties

077-3061751  +  www.regio-service.nl

Faunalaan 32
5928 RZ Venlo

Tel : 077-326.11.60
Fax: 077.326.11.61

E-mail: info@wbbv.nl
Internet: www.bouwbedrijf-willems.nl



Begin volgend jaar zal Koksmaat Bedrijfskeukens BV een grootkeu-
ken plaatsen in het crematorium Staddijk te Nijmegen. Het wordt 
in de uitvaartwereld namelijk steeds gebruikelijker om een ruimer 
assortiment hapjes en drankjes aan te bieden. De nabestaanden 
kunnen naast het traditionele plakje cake tegenwoordig vaak kiezen 
uit een uitgebreid menu: van complete broodjestafels, soepen en 
sandwiches tot bittergarnituur. 

DELA is hierin vanaf 2011 trendsetter. Erwin Eweg van Koksmaat 
Bedrijfskeukens: ‘In tegenstelling tot sommige andere crematoria 
huurt DELA geen catering in. Ze hebben ervoor gekozen volledig zelf-
voorzienend te zijn en voedsel in eigen huis te bereiden. Zo kan er 

optimaal en flexibel worden ingespeeld op de wensen van de gast. In 
deze keuken bijvoorbeeld komt een combi-steamer, een koelvriescel, 
een professionele inductiekookplaat en natuurlijk een grote koffie-
installatie. De horecakeuken die we in Nijmegen gaan plaatsen is 
uiteraard voorzien van de modernste technieken en apparatuur.’ 
Een groot voordeel hiervan is de hoge energiezuinigheid. De vaat-
wasser en combisteamer hebben een laag water- en energieverbruik 
en kunnen dus uit de voeten met een lager aansluitvermogen. Hier-
door voldoet de keuken volledig aan de hoge duurzaamheidsambitie 
van het crematorium. Net als op andere locaties van DELA zal ook 
deze keuken uitgevoerd worden in lichte kleuren: witte kasten met 
roestvrijstalen bladen.

Meer dan het traditionele plakje cake

Nijmegen • Crematorium Staddijk 

crematorium. In de familiekamers krijgen 
nabestaanden de kans om in alle rust 
afscheid te nemen van de overledene. 
Om hun privacy te garanderen zijn deze 
kamers voorzien van akoestische deuren. 
Dit geldt ook voor de grote en kleine aula 
van het crematorium. Een maand na de 
uitvaart mogen de nabestaanden vervol-
gens een bestemming kiezen voor de as. 

Driessen: ‘Het crematorium biedt de moge-
lijkheid om dit in het omringende natuur-
gebied te doen. Een andere optie is om de 
urn bij te zetten in een speciale wand, die 
buiten het gebouw zal komen te staan.’

Eén met de omgeving
De Staddijk is gelegen in een zeer groen 
gebied, vol glooiingen en waterpartijen. 

Om recht te doen aan de omgeving is 
geprobeerd om het nieuwe gebouw  
er als het ware in op te laten gaan.  
Het genoemde sedumdak en de kozij-
nen van accoyahout dragen hier aan bij. 
Het pand zelf ligt bovendien verzonken 
in het terrein. Tot slot zorgen de grote 
ramen in het gebouw voor veel lichtinval 
en continuïteit tussen binnen en buiten. 
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Opdrachtgever
Stadsontwikkeling en Beheer 
 Gemeente leeuwarden

Gebruiker
Stichting IJshal Leeuwarden

Projectmanagement 
 ontwikkelings- en realisatiefase
Drijver en Partners, Rotterdam

Architect
GEAR, Leeuwarden

Adviseur constructies en 
 installatieconcept
Grontmij, De Bilt

Engineering
STEP Engineering, Emmen

Adviseur brandveiligheid, bouw-
fysica, akoestiek
WNP raadgevende ingenieurs, Gronin-
gen

Adviseur ijsvloer
Sparkling Projects, Apeldoorn

Adviseur duurzaamheid
Ekwadraat, Leeuwarden

Hoofdaannemer 
Bouwcombinatie Elfstedenhal VOF 
(Bouwgroep Dijkstra Draisma/ 
Jorritsma Bouw)

W-installateur
(en ijsinstallaties):
Pranger Rosier Installaties, 
Leeuwarden/Dokkum

E-installateur
ITBB Elektrotechniek, Heerenveen

Gelijmde houtconstructies
W.u.J. Derix GmbH, Niederkrüchten (D) 
Sublym, Blesdijke
Sidijk, Heerenveen
Procal, Markenesse
Damm Deuren, Emmeloord
SCR Dakmanschap, Heerenveen
C. van der Hauw Betonbouw, Koure

acht maanden na 
startschot gereed

Elfstedenhal 

Elfstedenhal • Leeuwarden

We hopen dat het nog een keer echt winter wordt, maar het sneeuwduinlandschap ligt er al
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Tekst: Frits Nijo
Beeld: Multivision (impressies)

In een recordtijd van ruim zeven maan-
den is in Leeuwarden een compleet 
nieuwe Elfstedenhal gebouwd. Het 
project voldoet aan de hoogste eisen 
van de Internationale Schaatsunie en 
duurzaamheid. Niet alleen de realisatie 
is onderdeel van de opgave maar ook 25 
jaar onderhoud en energielevering, vol-
gens het Design & Build-model. 

Bouwcombinatie Elfstedenhal v.o.f. 
(Bouwgroep Dijkstra Draisma, Jorritsma 
Bouw, Pranger-Rosier, ITBB en Ekwadraat) 

is verantwoordelijk voor het Design & 
Build contract van de Elfstedenhal. Het 
voorontwerp is tot stand gekomen vanuit 
een prijsvraag van de gemeente Leeu-
warden, met een budget van E 14 miljoen 
voor de volledige realisatie. 

Design, Build en onderhoud + 
energielevering voor 25 jaar
De Elfstedenhal bestaat uit drie aaneen-
gesloten gebouwen. Het eerste gebouw 
bevat een 400 meter schaatsbaan, met 
op het middenterrein een shorttrack-

baan van 30 x 60 meter. Hier tegenaan 
staat een facilitair gebouw met restau-
rants, winkels, horeca, werkplaatsen en 
kantoren over twee verdiepingen. Aan de 
andere kant van het facilitaire gebouw 
staat een ijshockeyhal. Vanuit de res-
taurants op de tweede etage heb je goed 
zicht op alle ijspistes. Het gaat in totaal 
om 19.000 m2 bruto vloeroppervlakte. 
‘Het is een uitdaging om zowel het 
Design & Build als het onderhoud en 
de energielevering voor 25 jaar op je te 
nemen’, aldus projectorganisator Sjouke 

Impressie Frieslandplein Vogelvluchtimpressie
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Sijtsma van Bouwgroep Dijkstra Draisma 
namens de Bouwcombinatie. Het project 
staat onder enorme tijdsdruk. ‘We zijn 
begin oktober vorig jaar begonnen’, aldus 
Sijtsma, ‘en in juni ligt de eindstreep.’ 
Dat is een extreem korte bouwtijd van 
zeven maanden. 

Wit en blauw
Het Design is verzorgd door GEAR (TWA 
architecten/AchterboschZantman). Dit 
ontwerp is gemaakt in de geest van 
het Friese land en de Elfstedenroute. 
De daken zijn wit uitgevoerd en stellen 
twee sneeuwduinen voor. In de hal met 
de 400 meter schaatsbaan is gebruik 
gemaakt van staal met houten spanten. 
De gemetselde gevel zorgt voor de oude, 
binnenstedelijke sfeer van de Elfste-
denroute. De ijshockeyhal is van binnen 
volledig donkerblauw. Daarmee wil de 
architect rust creëren en de aandacht 
op de lichte ijsvloer richten. De buiten-
gevel is gemaakt met witte en donkere Een imposante constructie van staal en gelamineerde houten spanten

Juli stond de eerste mens op het nieuwe Elfstedenhalijs

Elfstedenhal • Leeuwarden
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De op een Fries winterlandschap geïnspi-
reerde gevel is gelaagd opgebouwd, met 
stroken glas en dichte vlakken in winterse 
ijs- en sneeuwtinten. De in een golfbewe-
ging lopende wanden zijn opgebouwd uit 
stalen sandwichpanelen, geleverd door 
BV Metaalbouw TSV uit Nieuw Buinen. De 
totale oppervlakte (wanden en dakplaten) 
bedraagt ongeveer 20.000 m2. Werkvoor-
bereider Reint van der Veen: ‘De panelen 
zijn door SAB gefabriceerd en vervolgens 
door TSV gemonteerd op de bouwplaats. 

De binnenzijde bestaat uit een stalen plaat 
in de kleuren 9002 en 9010 en de kern is 
voorzien van PIR-isolatie. De buitenzijde 
is een stalen plaat met een dikte van 0,75 
mm. De bovenkant is uitgevoerd in de kleur 
Ice Blue; de onderkant in donkerblauw 
(Sargasso RAL 5003)’. Een lastig punt qua 
zetwerk was de overgang van de ene kleur 
naar de andere. ‘Dat hebben we opgelost 
door een overgangsprofiel toe te passen. 
Het eindresultaat ziet er heel fraai uit’, 
aldus Van der Veen. 

Gevel in sneeuw- en ijstinten

sandwichpanelen. Het is een lichtblauwe 
gevel, waarop LED-strips worden aan-
gebracht die lijken op een ijsvloer met 
schaatsstrepen. 

ESCo
De duurzaamheid is een van de belang-
rijkste speerpunten van het project. 
‘Daarvoor denk je als consortium goed na 
over het gebruik van materialen, toege-
spitst op meerjarige onderhoudsplan-

nen’, aldus Sijtsma. Bouwgroep Dijkstra 
Draisma gaat energie leveren volgens een 
ESCo-constructie (Energy Service Com-
pany). Verder wordt gebruik gemaakt van 
een naburige biogasinstallatie uit een 
afvalverwerkingsbedrijf waarbij biogas 
omgezet wordt in elektriciteit. Daarnaast 
wordt het water en de warmte van de 
ijsinstallatie hergebruikt en wordt ten 
behoeve van de energielevering gebruik 
gemaakt van zonnepanelen op de daken.

IJshockeyhal
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Brandwerende deuren
voor elke situatie

DEUREN & GEVELTECHNIEK

- Rolschermen - Rolluiken - Draaideuren 
- Overheaddeuren - Schuifdeuren 

Tel:  0527-201777
Mail:  info@dammdeuren.nl

Internet:  www.dammdeuren.nl

Specialist in betonwerk 

voor de bouw

Transportwei 18 • 8501 ZP  Joure • Tel. (0513) 41 32 30 
Fax (0513) 41 71 73 • E-mail: info@hauwbeton.nl

SRC DAKMANSCHAP
Venus 7d, 8448 CE Heerenveen, 
E info@src-dakmanschap.nl  I www.src-dakmanschap.nl

DUURZAAM ONDER 
DAK MET SRC
Kies het innovatieve dakmanschap van SRC voor uw renovatie 
of nieuwbouwproject, van solardak tot vegetatiedak, van isolatie 
tot permanente beveiliging.

Drentse Poort 11
9521 JA  Nieuw Buinen

Postbus 22
9520 AA  Nieuw Buinen

Tel: 0599 - 650778
Fax: 0599 - 651060
E-mail: info@tsv.nl

TSV is uw specialist voor het tekenen, leveren en monteren van metalen dak- en 
wandsystemen.Wij voeren standaard en bijzondere bouwprojecten uit in eigen 
beheer waarbij een optimale dienstverlening en hoge kwaliteit gewaarborgd zijn.

Binnen onze werkgebieden zijn vele bouwpartners succesvol door TSV bediend 
met dak- en wandbeplatingsprojecten op het gebied van: utiliteitsbouw, 
hallenbouw, distributiecentra, stadion, petrochemie, showrooms, hoogbouw 
en parkeergarages.

     Kijk voor meer informatie op www.tsv.nl



Voor de nieuwe Elfstedenhal in Leeuwarden 
heeft Damm Deuren BV brandwerende over-
headdeuren en rolschermen geproduceerd 
en gemonteerd. Damm Deuren heeft zeven 
deuren geplaatst: vijf brandwerende scher-
men en twee brandwerende overheaddeuren. 
De deuren zijn 60 minuten brandwerend. 
De brandwerende rolschermen bestaan uit 
dubbelwandig glasvezeldoek en de brandwe-
rende overheaddeuren zijn opgebouwd uit 
brandwerende panelen met een kern van mi-
nerale wol. De brandwerende overheaddeu-
ren zijn in dezelfde kleur als de binnenkant 

van de hallen uitgevoerd. De schaatsbaan is 
lichtblauw en de ijshockeybaan donkerblauw. 
Alle deuren en schermen worden gespoten, 
gecoat en geproduceerd in onze productiehal 
van 8.000 m2 in Emmeloord. Doordat Damm 
Deuren maatwerk produceert en levert past 
elke type deur in elke situatie.

Assortiment
Door de eigen ontwikkeling en productie 
heeft Damm Deuren een breed assortiment 
aan deuren, waaronder: hangar deuren, 
brandwerende deuren (schuifdeuren, rol-

luiken, rolschermen, draaideuren, overhead-
deuren), snelloopdeuren, schuifdeuren, 
draaideuren, koeldeuren, puien en speciaal 
ontwikkelde soft- en hardware. Damm 
Deuren heeft de passende oplossing voor 
elke situatie. Met een eigen service afde-
ling 24/7 kan er snel gereageerd worden bij 
calamiteiten. Damm Deuren met ruim 80 
personeelsleden heeft zich op de markt ge-
positioneerd als één van de meest complete 
aanbieders van deuren in sectoren variërend 
van scheepsvaart, luchthavens tot detailhan-
del en overheden tot chemische industrie.

Brandwerende deuren van Damm Deuren

Het eigen installatieontwerp van Pranger-
Rosier is gebaseerd op duurzaamheid en  
een laag energieverbruik. Dit komt onder 
andere tot uiting in verwarming, ventilatie 
en waterbehandeling. De warmte die vrij-
komt uit de vriesinstallaties wordt gebruikt 
voor verschillende zaken: verwarming van 
het gebouw, van tapwater, maar ook van 
dweilwater en voor vloerverwarming onder 
de ijsbaan (tegen bevriezing van de onder-

grond). Daarnaast wordt nog bijverwarmd 
met biogas uit een nabijgelegen vuilstort-
plaats door een WKK waarmee ook elektrici-
teit wordt opgewekt.
 
Naast hergebruik van warmte zijn en andere 
maatregelen getroffen om de ijshal zo 
duurzaam mogelijk te maken. Een gecondi-
tioneerde luchthuishouding met warmte-
terugwinning zorgt voor een aangenaam 

klimaat in zowel de ijshallen als de facilitaire 
ruimtes. Door een combinatie van schraapijs 
en regenwater te behandelen kan dit als 
dweilwater worden gebruikt; er is hele-
maal geen kraanwater meer nodig voor het 
maken en onderhouden van ijs. Het ijs wordt 
gemaakt met behulp van een zuinige maar 
kwalitatief hoogwaardige ammoniak- 
CO2-installatie. 
 

Pranger-Rosier installaties is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de klimaat- en ijsinstallaties van de nieuwe Elfste-
denhal. Als buurman van de ijshal zijn we trots op dit project wat belangrijk is voor Leeuwarden en voor de breedtesport in Friesland.

Duurzame klimaat- en ijstechniek

Witte opgestoven sneeuwduinen, dat is  
het beeld dat de architect wil overbrengen 
met het ontwerp van het dak van de Elfste-
denhal. Om die reden heeft het dak ronde 
vormen en een witte kunststof dakbedek-
king. ‘Qua materiaal is gekozen voor een 
duurzame TPO die bovendien hoog-reflec-
terend is. Hierdoor wordt relatief weinig 
instralingswarmte afgegeven aan  
de eronder gelegen schaatshal. Qua le-
vensduur is TPO één van de betere mate-
rialen. Het is nagenoeg onderhoudsvrij,’  
vertelt Arice Kuijpers van dakdekkersbe-

drijf SRC Dakmanschap. Het bedrijf uit 
Heerenveen bracht tevens de permanente 
valveiligheidsvoor zieningen aan. ‘Bijzon-
der is dat deze ook in wit zijn uitgevoerd, 
passend bij het ontwerp van de architect. 
Normaal gesproken wordt gekozen voor  
een contrastkleur’, aldus Kuijpers. 

Zonnepanelen
Zusterbedrijf Zonel Energy Systems leverde 
en monteerde 500 zonnepanelen op het 
dak. ‘Onderdeel van de aanbesteding was 
de energielevering. Het bouwbedrijf is daar 

de komende 25 jaar verantwoordelijk voor. 
Een flink deel van wat de Elfstedenhal aan 
energie nodig heeft, gaan we met deze 
panelen opwekken.’ 

Voor SRC Dakmanschap is de Elfstedenhal 
met circa 18.000 m2  dakoppervlak 
momenteel één van de grotere opdrachten 
binnen hun portefeuille. Binnenkort start 
het dakdekkersbedrijf met de volgende 
Friese ijshal: Thialf in Heerenveen. ‘Nog iets 
groter en nog iets complexer’, aldus Kuijpers. 

Duurzaam sneeuwduinendak 

Leeuwarden • Elfstedenhal

Industriebouw • augustus 2015 • 35



verruilt Vasteland voor 
een plekje aan het water

Schmidt Zeevis
Schmidt Zeevis Rotterdam • Rotterdam
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Rotterdam
Tekst: Tjerk van Duinen

Na de zomer trekt Schmidt Zeevis Rotterdam, groothandel 
en winkel in verse vis, van het Vasteland in het centrum van 
Rotterdam, naar de Spaanse Polder aan de westrand. Aan 
de gelijknamige afslag van de A20 is de markante vorm van 
het gebouw al te zien: het is ontworpen als een trawler, met 
zwarte romp en witte opbouw. Een toepasselijke eyecatcher. 

Een schip voor 
Schmidt Zeevis Rotterdam
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verkaart.nl    

Tel.088 88 70 700

Zorgt voor kinderen in Kenia       www.vdt.nl

Verkaart Zuidwest B.V.
De Lierseweg 7-9 2291 PD Wateringen
Postbus 16  2290 AA Wateringen
Email: contact@verkaart.nl

Verkaart Middennoord B.V.
Noordersluisweg 2  8243 PR Lelystad
Verkaart Elektrotechniek B.V.
Noordersluisweg 2  8243 PR Lelystad

 Sanitair / keuken
- 20 wandclosets
- 2 douchegroepen
- RVS wastroggen
- Hygieneische sluizen

Verwarmingsinstallatie
- 2 cv-ketels

Perslucht
 
Koeling

Luchtbehandelingsinstallatie
- 2 luchtbehandelingskas-
ten (kruisstroomwisselaar & 
 warmtewiel)
 

Installaties
- Ca. 400 mtr. Hemelwaterafvoeren
- Ca. 1600 mtr. binnenriolering incl. vetafscheider
- Ca. 700 mtr. buitenriolering.
-  Ca. 500 meter tapwaterleiding warmwatervoor bereider dmv restwarmte uit de koelinstallatie
- Ca. 100 mtr. Gasleiding

Verkaart Installatie professionals werkzaamheden
-  Ca. 1500 uur engineering, werkvoorbereiding, projectbegelei-

ding, tekenwerk
-  Ca. 3000 uur Montage buitendienst

- Klimaat 
- Elektra 
- Sanitair 
- 24/7 service

Installatie professionals



Schmidt Zeevis, landelijk bekend maar vooral wereld-
beroemd in Rotterdam en omstreken, gaat zijn vaste 
stek op het Vasteland bij de Erasmusbrug verlaten.  
Op gesprek bij Marcel van Breda, sinds 2012 samen 
met Jos van Vuren eigenaar van de onderneming, 
wordt meteen duidelijk dat er dwingende redenen 
zijn voor de verhuizing. De kantoren boven de winkel 
zijn een en al sluip-door-kruip-door, parkeerruimte 
voor klanten aan de voorzijde is schaars, de expeditie 
aan de achterzijde heeft veel te weinig bewegings-
ruimte en voor de medewerkers (140 man) en het 
vrachtwagenpark (19 stuks) zijn er ook structureel te 
 weinig  parkeerplaatsen.

Besparing
‘Maar we hebben meer redenen voor deze grote stap’, 
vertelt Van Breda. ‘Ik heb nu opslagruimte in Berkel 
en Rodenrijs, Bleiswijk, Vlaardingen en Hazerswoude. 

Rotterdam • Schmidt Zeevis Rotterdam

Opdrachtgever
Schmidt Zeevis Rotterdam, Rotterdam

Architecten
Blokhuis Braakman architectenbureau, 
Amersfoort (concept); Alsemgeest & 
Westerwoudt Architekten, Rotterdam

Projectdirectie en toezicht
Alsemgeest Design & Build, Rotterdam

Adviseur Installaties
De Blaay – Van den Bogaard Raadge-
vende Ingenieurs, Rotterdam

Technisch projectmanager
Rink Kortenbach, Rotterdam

Food building adviseur
M.M. Hoogendoorn Ontwerp en 
 Bouwburo BV, De Meern

Koeltechnisch adviseur
Go Consulting, Deventer

Hoofdaannemer
Dijkham Bouw, Nijkerk

Technische installaties
Verkaart Groep, Wateringen

E-installaties
Van den Hoogen Engineering, 
 Bunschoten

Interieurbouw
Kroeze, Oldenzaal

Epoxyvloeren
Bolidt, Hendrik-Ido-Ambacht

Isolatiepanelen
Roma Isolatiesystemen, 
 Raamsdonksveer

Bouwperiode
november 2014 – augustus 2015

Bruto vloeroppervlakte
8.000 m2

Vanuit het vrieshuis in Hazerswoude rijdt drie keer 
per dag een trailer op en neer. Dat is niet efficiënt. In 
de nieuwbouw is alles slim georganiseerd en hebben 
we een eigen vrieshuis. Door de ligging is alles ook 
sneller aan te rijden, en dat tikt aan met negentig 
vrachtwagenbewegingen per dag. Ik ga dan van 21 mi-
nuten naar 3 minuten voordat je op de ring zit. Met 
de nieuwbouw besparen we zo op jaarbasis negen ton 
alleen aan huur en transportkosten!’ 

Gezicht
Schmidt Zeevis Rotterdam krijgt een eigen terrein van 
14.000 m2 en een gebouw met 8.000 m2 bruto vloerop-
pervlakte. Daarin beschikt het bedrijf binnenkort over 
een winkel van 375 m2 (was 240 m2) en een vrieshuis 
van 872 m2. De expeditie verloopt via acht laaddocks 
voor uitgaand transport en twee voor inkomende 

Staalconstructie scheepshuid, daarboven de kajuit

Winkelzijde met parkeerruimte voor publiek ligt aan de waterkant
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Specialist op vele vlakken

Nijkerk ■ 033 245 48 14 ■ www.dijkhambouw.nl ■

DIJKHAM bouw is dé specialist op 
het gebied van bedrijfshuisvesting. 
Met ruime ervaring en specifieke 
kennis binnen een breed scala aan 
sectoren, waaronder logistiek, 
productie, food, koel/vries, horeca, 
automotive en kantoren.
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M.M.Hoogendoorn Ontwerp en Bouwburo BV 
Nyeveltstraat 8                                                       
3454EX  De Meern                                                        
Tel: 06 53242455  / 030 6662904                                               
Email: info@ontwerpenbouwburo.nl             
website: www.ontwerpenbouwburo.nl   

 

 

NIEUWBOUW / VERBOUW / RENOVATIE:  
 
Als specialist in de voedingsmiddelenbranche kunnen wij u helpen met het realiseren van 
uw bouwplannen waarbij de wensen van de opdrachtgever centraal staan en de 
mogelijkheden duidelijk en vakkundig in beeld worden gebracht.  
Op basis van een goed opgesteld programma van eisen worden routing en mogelijke 
gebouwindelingen opgezet en besproken waarbij tevens alle food gerelateerde eisen en 
voorschriften van de gewenste EEG-erkenningen worden opgenomen.   
 
Het Ontwerp en Bouwburo verzorgt al het voorkomende ontwerp- en 
tekenwerkzaamheden incl. directievoering voor de algehele realisatie van uw bouwplan.  
 
Mede door de jarenlange ervaringen in de Vlees- en visindustrie en (in)vriesopslag zijn 
reeds vele projecten in deze branche door ons uitgevoerd. 
Op onze website staan diverse projecten genoemd.  
 
Bouwplannen?     Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak! 
Contactpersoon:  Martin Hoogendoorn 

Remkes Pluimveeslachterijen BV 

Van de Raa Meat & More Almere 

Groenland Kip Bodegraven 

Schmidt Zeevis Rotterdam 

goederen. Op het terrein komen aan de winkelzijde 
60 parkeerplekken voor de klanten en aan de Thurle-
deweg 75 voor personeel. Belangrijke verbetering is 
het in huis halen van het vrieshuis. Dat ligt aan de 
zijde Galateeweg, is 14 m hoog en telt 1.500 pallet-
plaatsen die zes hoog gestapeld worden. 

Schip te water 
De vorm van de nieuwbouw is opmerkelijk. Van 
Breda: ‘We bouwen een normaal bedrijfspand, maar 
doordat we er een scheepshuid en een stuurhut aan 
toevoegen, krijg je toch iets aparts. Het levert in de 
stuurhut 350 vierkante meter ruimte op, en die schil 
maakt er eyecatcher van. Er komt ook water omheen, 
1.60 meter diep. We hebben namelijk waterberging 
nodig omdat De Spaanse Polder erg laag ligt. We gaan 
ook 8.000 m2 verharden en het water dat daar op valt 
moet ook ergens heen. Dus straks ligt ons schip in 
het water.’ 
Jan Lozeman, projectleider voor aannemer Dijkham 
Bouw, legt uit dat die scheepshuid geen simpel stukje 
decoratie is: ‘We hebben daar een aparte paalfunde-
ring voor aangelegd met daaroverheen een randbalk. 
Daarop is een staalconstructie gebouwd met een twee 
millimeter dikke, zwartblauwe stalen wand als uitein-
delijke scheepshuid.’ 

Rotterdam • Schmidt Zeevis Rotterdam

Beton en staal
Achter die scheepswand staat een volwaardig be-
drijfspand met een grote hoeveelheid isolatie en 
koeltechniek. Het vrieshuis heeft een grondvlak van 
36 bij 25 meter en is een kolomvrije staalconstructie 
die is dichtgezet met 14 meter hoge isolatiepanelen 
van 220 mm dik. Lozeman: ‘Dat zijn panelen met een 
messing-groefverbinding die met kit snel gemonteerd 

Expeditiezijde: plaats genoeg op de nieuwe locatie
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Als specialist in de voedingsmiddelenbran-
che is M.M.Hoogendoorn Ontwerp en Bouw-
buro ingeschakeld in bouwteamverband 
(tot en met de aanbestedingsfase) voor ad-
visering betreffende alle food-gerelateerde 
onderdelen. Voor de verschillende bouw-
kundige onderdelen zijn de nodige werkom-
schrijvingen en detailleringen uitgewerkt 
voor de aanbestedingen van de afwerkvloe-

ren; dat was inclusief de afschottekeningen 
en bepalingen van de putten en het go-
tenplan, de complete geïsoleerde systeem-
bouw (inclusief de constructiedetails van 
de vriescel) en de complete bouwkundige 
werkomschrijving van de gehele nieuwbouw 
tot en met de laad- en losdocks. In het voor-
traject zijn diverse besprekingen gevoerd 
met de opdrachtgever in bouwteamverband 

en is een hechte samenwerking ontstaan in 
het bouwteam waardoor alle specialisaties 
goed benut zijn in de voorbereidingen van 
de bouw. Alle kennis is tevens gebundeld 
door hoofdarchitect Alsemgeest Building en 
Design, die ook verantwoordelijk was voor 
de uitvoeringsfase van de gehele bouw. 

www.ontwerpenbouwburo.nl 

Voedinggerelateerd bouwkundig advies

Schmidt Zeevis, een bekende groothandel 
en winkel in verse vis, is uit haar jasje 
gegroeid in het centrum en moet uitwijken 
naar de rand van Rotterdam. Architecten 
Nico Alsemgeest en Albert Jan Braakman 
hebben in vele opzichten een bijzondere 
ontwerp gemaakt. Het wordt een opvallend 
gebouw met de contouren van een schip.

Verkaart Groep (vestigingen in Waterin-
gen en Lelystad) is verantwoordelijk voor 
de technische (W) installaties van de 
nieuwbouw. Die zijn goed voor 1.500 uren 
engineering, werkvoorbereiding, project-
begeleiding en tekenwerk en 2.600 uren 
montage op locatie. Schmidt Zeevis houdt 
zich bezig met bereiding, verwerking, be-
handeling, verpakking, vervoer en distributie 
van verse levensmiddelen. Daarom dienden 
alle aspecten van het voortbrengingsproces 
geïdentificeerd en op gevaren geanalyseerd 
te worden. Dit controleproces zorgt dat het 
productieproces van de voedingsmiddelen 
zo min mogelijk risico kent op besmetting. 
Het voortdurend bewaken en registreren 
van koel- en vriescellen is bijvoorbeeld een 
verplichting geworden.

Verkaart heeft in jarenlange ervaring de 
expertise opgebouwd op het gebied van 
kwaliteit, (voedsel)veiligheid, gezondheid en 
milieu om voor Schmidt Zeevis als professio-
nele partner op te treden. Omdat we hier te 
maken hebben met de voedingsmiddelen-
industrie is gewerkt volgens het HACCP-
systeem. Dat staat voor Hazard Analysis 
and Critical Control Points. HACCP is een 
preventief systeem dat door bedrijven zelf 

moet worden uitgevoerd. Door de gezond-
heidsrisico’s in bereidings- en behandelings-
processen op te sporen en deze vervolgens 
beheersbaar te maken, wordt de veiligheid 
van het product verhoogd.

Een overzicht van de werkzaamheden van 
Verkaart:
-  Riolering, circa 1.600 meter rioleringsbuis 

(pvc). De binnenriolering is in twee stel-
sels opgedeeld. Slechts een klein gedeel-
te van de riolering is voor de afvoer van 
de diverse toiletgroepen. Het grootste 
deel is aangesloten op de vetafscheider 
die buiten in de straat is geplaatst. Door-
dat in de productieruimten en de winkel 
vis wordt verwerkt komen er afvalstoffen 
als vet en slib vrij; door de vetafscheider 
worden deze stoffen gescheiden van 
het afvalwater. 

-  Water-/gasinstallatie, 500 meter tap-
waterleiding. Tapwater en hogedruk 
tapwater. (25 bar met mogelijkheid tot 
uitbreiding tot 40 bar). Hogedruk water 
wordt uitgevoerd in RVS leidingwerk. De 
warmwatervoorbereider wordt voorzien 
van restwarmte uit de koelinstallatie. 
Met deze restwarmte wordt het warm 
tapwater voorverwarmd.

-  Sanitair / keuken: 20 wandclosets, 
2  douchegroepen RVS wastroggen, 
diverse hygiëne sluizen.

-  Verwarmingsinstallatie. Met twee cv-
ketels worden onder andere de verschil-
lende radiatoren in het pand verwarmd. 
In de productieruimte is een wasstraat 
aangelegd voor het schoonmaken van 
kratten waarin de vis wordt getranspor-

teerd. De krattenwasser gebruikt voor 
het reinigingsproces cv-water.

-  Luchtbehandelingsinstallatie: twee 
luchtbehandelingskasten geplaatst in de 
kajuit van het “schip” met de uitblaaska-
nalen in de schoorsteen. De luchtbehan-
delingskasten leveren de verse lucht voor 
de productieruimten en de kantoren. De 
luchtbehandelingskast van de productie-
ruimten is voorzien van een WTW in de 
vorm van een kruisstroomwisselaar. De 
luchtbehandelingskast van de kantoren 
is voorzien van een WTW in de vorm van 
een warmtewiel.

-  Perslucht: Voor vdiverse installaties in de 
productieruimten is perslucht verreist. 
Hiermee worden bandaandrijvingen, ho-
gedrukspuiten en handendrogers gevoed. 

·  Koeling: ruimtekoeling (geen bedrijfskoe-
ling) is uitgevoerd met VRF-systemen. 

·  Buitenriolering: ongeveer 700 meter 
leidingwerk.

·  Hemelwaterafvoer. De circa 400 meter 
afvoeren (traditioneel en Geberit Pluvia) 
lozen het water op het oppervlaktewater 
rond het schip.

Wie is Verkaart
De kernactiviteiten van Verkaart zijn advi-
seren, realiseren en onderhouden van alle 
soorten technische installaties. Verkaart 
is gespecialiseerd in klimaat- elektra- en 
sanitaire-, installaties. Met ruime ervaring in 
de zakelijke en particuliere markt. Verkaart 
Installatietechniek staat voor duurzame, in-
novatieve technologische oplossingen. 

Nieuwbouw project Schmidt zeevis
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konden worden. Het vrieshuis is verder geïsoleerd met 
22 centimeter dikke isopanelen op het dak.’ Het hoofd-
gebouw is opgetrokken uit beton en staal, waarbij de 
meeste vloeren zijn opgebouwd uit kanaalplaat, druk-
laag en epoxy toplaag. De opvallend zware betonko-
lommen (60 x 60 cm) zorgen mede met de liftschacht 
en trappenhuizen voor de gebouwstabiliteit. Op het 
dak liggen stalen dakplaten waar 17 cm dikke steen-
wolplaten voor de benodigde isolatie zorg dragen.

Stap
De oer-Rotterdamse winkel van Schmidt Zeevis ver-
dwijnt dezer dagen uit het hart van de stad. Van Breda: 
‘Dat is wel een stap, het is het gezicht van je bedrijf en 
een belangrijke sociale ontmoetingsplek. Maar ik ver-

Staalconstructie vrieshuis

Verdieping in 
ruwbouwfase

De nieuwbouw ligt pal naast de uitvalswegen 
richting klanten
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Aanbrengen 14 meter 
hoge isolatiepanelen
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Koeling is van levensbelang voor een on-
derneming als Schmidt Zeevis. Elke ruimte 
vraagt om zijn eigen condities, al naar ge-
lang de functie. Wordt daar binnen bepaalde 
marges niet aan voldaan, dan kan dat ten 
koste gaan van de kwaliteit van de grond-
stoffen en de producten. 
‘Er gelden inderdaad meerdere ruimtetem-
peraturen in het gebouw’, legt Domagoj 
Gobac van Go Consulting uit, verantwoor-
delijk voor het ontwerp voor de koelinstal-
laties. ’ Bij het ontwerp en de keuze van de 

nieuwe installatie is aandacht besteed aan 
alle aspecten die te maken hebben met 
koeling, de exploitatiekosten (aanschafprijs, 
energieverbruik en onderhoudskosten) en de 
betrouwbaarheid en kwaliteit van de com-
ponenten. ‘Een koelinstallatie met ongeveer 
450 kilowatt koelvermogen verzorgt de ge-
wenste klimaat binnen het bedrijf: van 8°C 
in verwerking ruimtes, 0 tot 4°C in koelcellen 
tot -22°C in diepvriesopslag en zelfs -30°C 
in de invriescel. Tevens zijn in de koelinstal-
latie ook drietal machines voor maken van 

scherfijs opgenomen.’
Behalve voor ontdooien van de luchtkoe-
lers en vloerverwarming in de vriesruimtes 
wordt de afvalwarmte uit de koelinstallatie 
gebruikt voor opwarmen van proceswater. 
Door het gebruik van natuurlijke koudemid-
delen, een combinatie van ammoniak en 
CO2, komt de koelinstallatie in aanmerking 
voor Energie Investering Aftrek regeling. 
Deze belastingtechnische maatregel resul-
teert in een netto voordeel van ca. 11% van 
aanschafkosten.  

Energiezuinige koel- en vriesinstallatie met 
verschillende temperatuurniveaus

A DB
ALSEMGEEST DESIGN & BUILD
_____________________________________________________________

Scheepmakershaven 29e

3011 VA                                                     Rotterdam
Telefoon                                                    (010) 414 99 46
E-mail                                                  kantoor@a-w-architekten.nl
Website www.a-w-architekten.nl

GO CONSULTING
Postbus 925
7400 AX Deventer (NL) 

T     +31 (0)6 832 349 02 
E info@goconsulting.nl
I   www.goconsulting.nl

• Aanschaf nieuwe of vervanging 

 bestaande koelinstallaties

•  Begeleiding & controle bij uitvoering

•  Subsidiemogelijkheden

•  Energiebesparing

Rotterdam • Schmidt Zeevis Rotterdam

wacht dat we dat op de nieuwe locatie ook gaan krijgen, 
met deels nieuw publiek. Trouwens, zestig procent van 
de bezoekers komt van buiten postcode 30 dus voor 
hun maakt het nauwelijks uit. En de winkel is geen 
kernactiviteit, het levert 6% van de totale omzet.’

Leuk detail: Schmidt heeft een mooie uitgave opgezet 
om de nieuwbouw te promoten: Quotum, in de stijl 
van het blad Quote en zelfs met hetzelfde lettertype. 
Van Breda belde hoofdredactrice Mirjam van den 
Broeck, en vroeg: ‘Mirjam, wij gaan een campagne 
maken “Quotum 500”, wordt je dan boos en staan we 
dan voor de rechter? “Nee”, antwoordde ze, “als ik een 
uitnodiging krijg voor de opening, wordt ik niet boos.”’ 
Het komt allemaal goed met Schmidt Zeevis. 
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Kantoor Heerema  • Leiden

Twaalf
lagen

duurzame ambitie
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Opdrachtgever
Vondellaan 47 Leiden bv (Delta 
Projectontwikkeling + VolkerWessels 
Bouw- en Vastgoedontwikkeling)

Architect
OPL Architecten

Adviseurs
Techniplan Adviseurs bv / Peutz / van 
der Vorm Engineering (constructie)

Aannemer
Bouwbedrijf Wessels Zeist bv

Bouwperiode
oktober 2013 – september 2015

Bruto vloeroppervlakte
21.500 m2 kantoor + ruim 650 parkeer-
plaatsen (ca. 15.000 m2 garage)

Leiden • Kantoor Heerema 

De transparante gevel aan de noordelijke 
entreezijde van het volumineuze gebouw 
geeft toegang tot het entreeplaza, een 
tien meter hoog atrium dat uitzicht biedt 
op de staalconstructie waaruit het pand 
is opgebouwd. In het plaza illustreert 
een grote geperforeerde wand met een 
foto van Heerema’s trots ‘de Thialf’ (het 
grootste kraanschip ter wereld) haar 
werkterrein. 

Overhoeks flexibel
‘Het pand is overhoeks opgezet, zo kun-
nen medewerkers elkaar zien en contact 
maken. Op iedere etage is een mini-
plaza ingericht. Collega’s kunnen elkaar 
daar treffen, mobiel werken, informeel 

overleggen en gasten ontvangen’, vertelt 
Erik Korpershoek van hoofdaannemer 
Volker Wessels. 

Voor optimale flexibiliteit in de indeling 
van het pand zit tussen de gevels van 
de vleugels een grote vrije overspan-
ning. Hiertussen ligt een grote betonnen 
vloerplaat en staan er, op de liftkern na,  
geen dragende wanden. Zo is het pand 
makkelijk in te delen en te herindelen 
door het plaatsen van systeemwanden.

Bouwteams
Tijdens de aanbestedingsperiode van 
dit project hebben drie bouwteams hun 
offerte uitgebracht over verschillende 

Tekst: Martine Laene

Duurzaam, flexibel en uitnodigend; kernbegrippen bij de bouw van het 
nieuwe, twaalf lagen tellende kantoor van Heerema Marine Contractors 
(HMC). De onderste vier lagen bieden parkeerruimte voor 650 auto’s, 
daarboven is 21500 m2 aan kantoorruimte ingericht. Met een entreeplaza, 
restaurant, fitness- en trainingsruimte voorziet het nieuwe kantoor aan 
de Vondellaan in Leiden in elke behoefte.

Imposant gebouw aan de 
Leidse Vondellaan, met veel 
glas aan de schaduwzijde

Industriebouw • augustus 2015 • 47



locaties. Toekomstig huurder HMC koos 
voor het bouwteam waar bouwbedrijf 
Wessels uit Zeist deel van uit maakt.  
‘Wij werken hierin samen met onder 
andere Delta Projectontwikkeling,  
Volker Wessels Bouw- & Vastgoed-
ontwikkeling en OPL architecten’, 
aldus Korpershoek. 

Mock-up
Al het maatwerk voor het interieur wordt 
eerst uitgevoerd in, en getest met prototy-
pes. Het testteam bestaat uit het complete 
bouwteam, inclusief vertegenwoordiging 
van de opdrachtgever. ‘Niets wordt aan het 
toeval overgelaten’, verteld Heino ter Haar, 
directeur van Stapelbroek Interieurbouw. 
‘De zogenoemde mock-up sessies gebrui-
ken wij om de engineering te vertalen naar 
uitvoering’.

Het kantoor van Heerema is voor Stapel-
broek een groot project. Goede samenwer-
king met de andere partijen is essentieel, 
zoals in dit geval met Verwol. ‘Wij zijn goed 
op elkaar afgestemd en kennen elkaars 
werkwijze. Dit maakt dat de werkzaam-
heden soepel verlopen en we maximale 
kwaliteit kunnen opleveren. Prettig voor 
ons maar zeker ook voor de andere leden 
van het bouwteam en de opdrachtgever’, 
besluit Ter Haar.

Maatwerk interieur
Een volledig op maat gemaakt en op de gebruikerswensen afgestemd interieur is on-
derdeel van het totaalpakket dat het bouwteam voor Heerema realiseert. Stapelbroek 
Interieurbouw uit Winterswijk werkt samen met Verwol Projectafbouw uit Opmeer aan 
de afwerking en inrichting  van het moderne, multifunctionele kantoorpand.

Doorslaggevend voor de locatie waren de 
nabijheid van het huidige kantoor, de be-
reikbaarheid met het openbaar vervoer 
en het ontwerp van het pand. 

Vertrouwen
De scherpe prijsstelling gaf de doorslag 
te kiezen voor hoofdaannemer Volker 

Wessels. ‘Hier lag voor ons de grootste 
uitdaging. Als bouwteam hebben wij de 
intentie uitgesproken het gehele project, 
inclusief gebruikerswensen te realise-
ren tegen een vooraf bepaalt bedrag’, 
aldus Korpershoek. ‘Dit vergt een groot 
vertrouwen en transparantie tussen de 
partijen onderling en een open overleg-

Centrale entreehal
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structuur en goede communicatie met 
de opdrachtgever’. Ook toekomstig ge-
bruiker HMC richtte een eigen bouwteam 
in om haar wensen te vertegenwoordi-
gen. Zij verenigden zich samen met het 
bouwteam van de hoofdaannemer tot 
Bouwteam Vondellaan 47.

Maatschappelijke duurzaamheid
Duurzaamheid staat centraal in dit 
project, zowel tijdens de bouw als in 
het ontwerp van het kantoor. Tijdens 
de bouw is al het afval volledig geschei-
den ingezameld en de omgeving goed 
geïnformeerd wanneer de werkzaam-
heden voor overlast zouden zorgen. ‘Dat 
noemen wij maatschappelijke duur-
zaamheid’, aldus Korpershoek.  Voor het 
project is door opdrachtgever en bouw-
team de gezamenlijke ambitie uitgespro-
ken de BREEAM- certificering ‘excellent’ 
binnen te halen.

Leiden • Kantoor Heerema 

De laatste 
werkzaamheden 

voor de oplevering 

Zuidzijde
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WWW.BOUTER.NL

Uit een inschrijving met vijf andere grootkeukenleveranciers is 
Bouter B.V. uit Zoetermeer geselecteerd om de keukeninrichting 
in het nieuwe kantoor van Heerema te Leiden te leveren en te 
plaatsen. Paul ten Hoopen, accountmanager bij Bouter B.V.: ‘We 
zijn trots dat wij het vertrouwen van de opdrachtgever hebben 
gekregen. De samenwerking met de betrokken partijen ervaren 
wij als zeer prettig. We hebben een leuke interactie en in het 
uiteindelijke plan was ook ruimte tot participeren en meedenken. 
Iets wat we desgewenst graag doen tot tevredenheid van onze 
opdrachtgevers. Het pand van Heerema heeft een BREEAM Excel-
lent certificaat. De bijdrage van Bouter hierin is het leveren van 
een koelinstallatie conform BREEAM. Bouter zorgde mede voor 
de levering van de spoelkeuken, voorbereidingskeuken, de warme 
keuken en een uitgifte welke is voorzien van een frontcooking-
meubel met randafzuiging. Toegepaste fabricaten zijn Hobart 
(spoelkeuken), Küppersbusch en CaterTech (kookapparatuur), 
SmartLine (koelingen), Rational (combisteamers), Viessmann 
(koelcellen) en Halton (afzuiging). Wij danken de betrokken par-
tijen voor de plezierige samenwerkingen en feliciteren Heerema 
met het nieuwe pand.’

Bouter plaatst de 
keukeninrichting 
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Opdrachtgever
Gemeente Epe, Epe

Ontwikkelaar
Van Norel Bouwgroep, Epe

Architect
BCT Architecten, Enschede

Adviseur constructies 
Van Schieveen, Zwolle

Aannemer  
Van Norel Bouwgroep, Ede

Bouwperiode 
november 2014 - juli 2015 

Bouwprogramma
brandweerkazerne

Bruto vloeroppervlakte
577 m2 

Door efficiënte planning bouwen als
de brandweer

Tekst: Merel van Berkel

De tijd tussen het moment dat een melding binnenkomt tot het moment dat 
de brandweerwagens met loeiende sirenes vertrekken, moest korter vond 
de gemeente Epe. Daarom is aan de noordoostelijk gelegen Kweekweg op de 
gemeentewerf een nieuwe kazerne gebouwd. Dankzij een efficiënte planning 
wist de aannemer het pand heel toepasselijk een maand eerder op te leveren.

Stemmig zwart contrasteert 
sterk met brandweerrood

Epe • Brandweerkazerne
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Tegelzettersbedrijf W. Duyst
Tegelproducten / advies-verwerking-verkoop

Huygenlaan 41
3752 CC Spakenburg

Tel: 033-2984763
Fax: 033-2983452

emailadres: aduyst@kpnmail.nl

ISO9001 en VCA** 
gecertifi ceerd

Van Norel Bouwgroep is uw professionele partner voor utiliteitsbouw, 

woningbouw, turn-key projecten, projectontwikkeling, renovatie, 

kleinbouw en onderhoud. Vertrouw en bouw daarom op Van Norel.

Bouwen voor 
 de toekomst

Brinkgreverweg 32,  8161 NW Epe, T (0578) 615 311  F (0578) 616 893

www.vannorel.nl  contact@vannorel.nl  Volg ons op 

Het werk van Dak en Gevelsystemen Nederland (DGN) voor de 
brandweerkazerne bestond enerzijds uit het monteren van het 
staalplaten dak het leggen van de dakbedekking. Het 544 m2 grote 
dak is voor een deel benut om zonnepanelen te plaatsen. ‘Verder 
hebben wij de gevels voorzien van binnenisolatie’, vult directeur 
J. Otten aan. Bovendien hebben onze mensen een puntprofiel van 
aluminium composiet op de buitenkant aan de zijkant naast de 
overheaddeuren aangebracht. Dat is steviger en ziet er mooier uit.’ 
Dak & Gevelsystemen Nederland uit Beilen was in april en mei vijf 
weken met drie man actief bij de brandweerkazerne.

Dak en gevel

De oude brandweerwagen heeft 
zijn eigen plekje achter het glas

Brandweerkazerne • Epe

DGN BV te Pesse is een veelzijdig 
bedrijf met een uitgebreide visie op 
het gebied van dak- en gevelsyste-
men. Op zowel materiaalkeuze als 
bevestigingsmiddelen, deze kunnen 
door DGN geleverd en gemonteerd.
Een vertrouwd partner voor zowel 
zakelijk als particulier. Nieuwbouw 
en renovatie.
Trefwoorden als vakmanschap en 
eerlijkheid voeren in dit bedrijf de 
boventoon!
Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar 
om ook uw bouw tot een succes te 
maken.

Zie de website voor meer info: 
www.dakgevel.com 



zoeken. Projectleider Henri Sluiter: ‘We 
keken hierbij vooral naar de frequentie 
waarin het gebouw gebruikt zal worden. 
Een dure installatie biedt voornamelijk 
voordeel wanneer er vaak mensen in 
het pand aanwezig zijn. In dit geval leek 
het ons rendabeler om te kiezen voor 
een iets minder dure, maar verder prima 
installatie, en de nadruk vooral te leggen 
op hoge Rc-waarden.’ 

Donkere kleuren
Waar mogelijk is het gebruik van hout 
beperkt in het ontwerp. Om het pand op 
de lange termijn onderhoudsvriendelij-
ker te maken, is gekozen voor metalen. 

Zo zijn de kozijnen van aluminium. In 
het gebouw zelf zijn vooral donkere 
kleuren gebruikt, die een sterk contrast 
vormen met het brandweerrood. 

Klassieke auto
Een bijzondere eyecatcher is de klassieke 
brandweerwagen die vroeger dienst deed 
in de regio. Voorbijgangers kunnen hem 
vanaf de straat bewonderen achter een 
glazen wand. Om het voertuig nog beter 
tot zijn recht te laten komen, ontwierp 
de architect een separate uitbouw, die 
lager is dan de rest van het gebouw. De 
felle rode kleur steekt mooi af tegen de 
donkergrijze achtergrond. 

Lokaal aannemer Van Norel Bouwgroep 
uit wist binnen acht maanden een 
nieuwe brandweerkazerne gereed te 
krijgen voor gebruik. Het gebouw zelf is 
zodanig ontworpen en geautomatiseerd 
dat de tijd tussen een brandmelding en 
de uitruk klein is. Ook is het pand ener-
giezuinig en onderhoudsvriendelijk. 

Snel in actie 
Om snel in actie te kunnen komen is het 
digitale P2000-systeem (onderdeel van 
het Nederlandse C2000-alarmeringsnet-
werk) geïnstalleerd. Na ontvangst van de 
melding wordt de kazerne in opperste 
staat van paraatheid gebracht. Zo schie-
ten de lichten en sirenes aan, treden 
de ventilatoren in werking en op straat 
gaan de signaleringsborden branden. Ter 
bevordering van de snelheid creëerde 
BCT Architecten in het gebouwontwerp 
een logische route van kleedkamers naar 
brandweerwagens. Hierdoor leggen de 
brandweerlieden een zo kort mogelijke 
looptraject af en is de doorstroming bin-
nen het gebouw optimaal. 

Lage SC-waarden
In eerste instantie werd een zeer ener-
giezuinige installatie opgenomen in het 
ontwerp. Van Norel Bouwgroep had ech-
ter de voorkeur om de mogelijkheden tot 
energiebesparing op bouwkundig vlak te 
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Opdrachtgever 
T.E. Zwanenburg Vastgoed BV, 
Bodegraven

Architect 
Schurink Bouwadvies, Assendelft i.s.m. 
Architectenbureau Plug-in Housing, 
Drogeham

Bouwkundig adviseur
Projectburo Rijnland BV, Bodegraven

Bouwkundig aannemer
Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV, 
Stolwijk

Installaties 
Lok Techniek BV, Bodegraven

Bouwperiode
januari 2015 – juli 2015

Aanneemsom bouwkundig
circa E 1.1 miljoen

Rijnhoek Veste • Bodegraven

bedrijfsverzamelgebouw langs N11
Compact

Op bedrijventerrein Rijnhoek, gunstig gelegen langs de N11 van Bodegraven naar Leiden, 
ligt het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw Rijnhoek Veste. Het grotere gedeelte is bestemd 
voor mobiele energiespecialist Top Systems, de kleinere tweelaagse bedrijfsunits en 
garageboxen zijn bestemd voor particulieren, zzp’ers en kleine ondernemers.

Industriebouw • augustus2015 • 54



Tekst: Margot Visser

Het initiatief voor bedrijfsverzamelge-
bouw Rijnhoek Veste kwam van Tom 
Zwanenburg, eigenaar van de Formido 
Bouwmarkt in Bodegraven. Hij had nog 
een kavel beschikbaar achter zijn eigen 
pand en wilde daar graag een nieuwe 
ontwikkeling neerzetten. Zwanenburg 
speelt met dit initiatief in op de groei-
ende behoefte bij zzp’ers aan een kleine 
bedrijfsruimte voor een betaalbare prijs. 
De helft van de beschikbare vloeropper-
vlakte, circa 850 m2, is bestemd voor Top 
Systems, dat van elders in Bodegraven 
naar de nieuwe locatie verhuist.

Top Systems
Het complex is in een U-vorm gebouwd 
met in het midden een volwaardig be-
drijfspand voor Top Systems. Zij  

betrekken een tweelaags pand bestaande 
uit een bedrijfshal van 350 m2 en een 
kantoor. Aan de linkerzijde van het com-
plex bevinden zich twaalf garageboxen 
en aan de rechterzijde acht tweelaagse 
bedrijfsunits. Elke unit heeft zowel bene-
den als boven een opslagruimte van circa 
50 m2. ‘Deze ruimten zijn naar wens in 
te richten door de koper’,  vertelt Johan 
van der Velde, projectleider van Bouw-
bedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk, 
aannemer van het project. ‘Wij leveren 
casco op met alleen een trap tussen de 
twee verdiepingen.’ 

Efficiënt complex
Toegang tot het complex is alleen 
mogelijk via een met een roldeur 
afsluitbare in- en uitgang.  

Rijnhoek 
Veste, gelegen 
pal achter de 
Formido

Het U-vormige 
bedrijvencomplex (de 
impressie wijkt iets af 
van het eindresultaat)

Toegang tot het complex is alleen 
mogelijk via een met een roldeur 

afsluitbare in- en uitgang. Rechts 
de hoofdverdeelkast voor de 

NUTS-voorzieningen
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Totaalinstallateur 

www.loktechniek.nl 

Elektrotechniek 

Installatietechniek 

Service & Onderhoud 
 
 

Broekveldselaan 11 
2411 NL Bodegraven 

0172 612207 



Loonbedrijf G.Bunnik uit Bodegraven tekende voor de grondwerken 
rondom Rijnhoek Veste. ‘Het was een mooie uitdaging voor ons’, 
aldus René Bunnik, mede-eigenaar van het loonbedrijf. Het loonbe-
drijf was ruim een half jaar betrokken bij de bouw: van het bouwrijp 
maken van de grond in december, tot de bestrating begin juli. ‘De 
grond was in december bijzonder nat. We hebben de grond moeten 

verrijken met zand, zodat de heiers met droge voeten konden 
werken.’ Daarnaast zorgde ook de smalle bouwwegen voor wat aan-
passingen. ‘We hebben gewerkt met kleinere machines, omdat de 
wegen zo smal waren. Even anders voor ons, maar leuk om te doen!’ 
Vertelt Bunnik. ‘Ik noem het graag een thuiswedstrijd. Het is altijd 
fijn om een project in je woonplaats te kunnen doen.’

Manoevreren op natte smalle paden

De opdrachtgever van Rijnhoek Veste 
vond het belangrijk lokale ondernemers 
te betrekken bij het project. Lok Tech-
niek uit Bodegraven legde dan ook de 
riolering, de afwateringssystemen en 
de electrische installatie aan. ‘We waren 
van het begin af aan betrokken bij het 
project’, aldus eigenaar Roelof Lok van 
Lok Techniek. Het project zat al een aantal 
jaren in de pen. In het begin groeide het 
plan uiteindelijk tot het complex dat er 
nu staat. ‘We zijn onder andere verant-
woordelijk voor de verlichting. Die moet 
voldoen aan veiligheidsnormen. Wij 
streven meestal die normen op papier 
voorbij, zonder het budget te overschrij-
den. Dat is ook nu weer gelukt. Veiligheid 
voorop’, benadrukt Lok.

Strak en overzichtelijk
Het bedrijf zorgde daarnaast voor de 
hoofdverdeelkast van de NUTS-aanslui-
tingen en de kWh-meters voor de ver-
schillende units. ‘Het was hier niet handig 
om een NUTS-aansluiting voor iedere 
unit apart aan te leggen. Dat hebben we 
opgelost met een hoofdverdeelkast.’
n de techniek moest ook vooral gebruiks-
vriendelijk aangelegd worden: ‘Het is 
een strak geheel geworden met een 
mooie watermeter-opstelling. Niet teveel 
toeters en bellen, oftewel leidingen en 
meters. Houd het simpel, dan blijft het 
overzichtelijk en simpel in gebruik. 

Veiligheid voorop

De bedrijfsunits en garageboxen zijn 
alleen bereikbaar vanaf de centrale, 
afsluitbare binnenplaats. ‘Het is een 
efficiënt ontworpen complex’, vindt 
Van der Velde. ‘Op een vrij kleine kavel 
zijn veel units gerealiseerd. Het oogt 
bovendien heel compact. Als je voor  
het gebouw staat heb je niet het idee 
dat er een heel bedrijfsverzamelgebouw 
achter zit.’ 

Voorbereid
Rijnhoek Veste is opgetrokken uit een 
in het werk gestorte betonvloer, een 
staalconstructie met kanaalplaatvloeren 
als verdiepingsvloeren en heeft stalen 

dakplaten en PVC-dakbedekking. De 
gevels aan de binnenplaats bestaan uit 
sandwichpanelen en hebben kunststof 
kozijnen. Elke unit en garagebox heeft 
een stalen overhead- of roldeur. De bui-
tengevels zijn opgetrokken uit metsel-
werk met sandwichpanelen, geheel in 
stijl met de overige bedrijfspanden op 
bedrijventerrein Rijnhoek. Afwijkend qua 
gevel is het pand van Top Systems. ‘Hier 
zijn keramische geveltegels gebruikt. 
Noemenswaardig is verder dat hun 
gebouw, met verhoogde RC-waarde, is 
voorbereid op duurzame installaties. Ook 
willen zij zonnepanelen gaan toepassen’. 
aldus Van der Velde.

Bodegraven • Rijnhoek Veste

Het gedeelte van Top Systems, deels 
afgewerkt met keramische tegels
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Opdrachtgever
Carmel College Salland, Raalte

Bouwmanagement
Hevo, Den Bosch

Ontwerpteam (VO+)
Atelier PRO, Schreuders Bouwtechniek, 
Dijkoraad Raadgevend Ingenieursbu-
reau BV en Peutz (tijdens E&B-fase 
enkel toetsende partijen)

Engineer & Build
(engineering, realisatie en langjarig 
onderhoud): WAM&VanDuren&WSi BV 
 Winterswijk (in engineeringsteam met 
Bartels Ingenieursbureau Apeldoorn en 
Enervisie Ingenieurs-, en adviesbureau, 
 Winterswijk)

Bouwprogramma
Vervangende nieuwbouw voor  
HAVO/VWO

Bouwperiode
Juli 2014 t/m oktober 2015

Bruto vloeroppervlakte
9.000 m2

Carmel College Salland • Raalte

Onderwijsconcept
gevangen in een gebouw
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Tekst: Marije Klein

Het nieuwe HAVO/VWO-gebouw voor het Carmel College Salland in 
Raalte is bijna klaar. Het gebouw vervangt de oude school en de tijdelijke 
huisvesting die er later bij geplaatst werd. De afbouwfase is in volle 
gang en in oktober zal het opgeleverd worden. Projectmanager Freddy 
Kuisselbrink van WAM&VanDuren&WSI BV kijkt er dan ook naar uit om 
de gebruikers in het pand te zien rondlopen.  

‘Wij zijn straks in totaal ruim twee jaar 
met het project bezig, Dat wil zeggen de 
engineeringsfase én de realisatiefase. 
Bijzonder was de unieke, nauwgezette 
samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Maar het is pas echt af 
als het ook daadwerkelijk gebruikt wordt.’

Vroeg betrokken
Het gebouw heeft een traditioneel casco 
en is opgebouwd uit kalkzandsteen, sta-
len portalen en kanaalplaatvloeren. Het 
bijzondere aan de integrale aanpak is, 
dat er al bij de BIM-uitwerking rekening 
is gehouden met gebruikers en interi-
eur. Het voorlopig ontwerp is gemaakt 

door dezelfde architect (Atelier Pro) als 
het interieurontwerp. Kruisselbrink: 
‘Wij wisten dus vanaf het begin waar 
we rekening mee moesten houden. In 
het integrale BIM-model stond werkelijk 
alles opgenomen. Van constructies en 
installaties tot en met tafeltjes, stoeltjes, 
lockers en lablokalen met zuurkasten. 
Alles was al geengineerd en gemodel-
leerd door de verschillende ontwerp- en 
engineerpartijen. Iedereen is heel vroeg 
betrokken in het proces. De engineers, 
installatiedeskundigen, ontwerpers, 
maar zeker ook de leveranciers van de  
schoolgebonden inrichting.’

Onderwijsconcept
Het gebouw heeft drie zogeheten ‘vin-
gers’ en twee lagen. Het onderwijscon-
cept is gestoeld op domeinen en daar is 
naar ontworpen. Verschillende onderwij-
slagen zitten in hun eigen domein met 
hun eigen identiteit. Daardoor hoeven 
leerlingen veel minder door het gebouw 
te verplaatsen. Docenten komen naar 
ze toe. Die zes domeinen zitten in de 
‘vingers’. De drie delen worden samen-
gesmolten door een centrale aula. In een 
vijfde bouwdeel zijn de gymzaal en de 
techniek gesitueerd.

Drie ‘vingers’. In de duim linksboven huist de techniek en de gymzaal

De ‘vingers’ van de school hebben twee lagen
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Voor de nieuwbouw van het Carmel Col-
lege Salland in Raalte heeft familiebedrijf 
Hoogeboom Raalte gezorgd voor de zorg-
vuldig uitgevoerde, gedeeltelijke sloop van 
het oude Florens Radewijns College. Daarbij 
is nauwelijks overlast veroorzaakt: de lessen 
die plaatsvonden pal naast de sloopplek, kon-
den gewoon doorgang vinden. 
Een minimum aan stof- en geluidsoverlast 
en een maximum aan veiligheid staan hoog 
in het vaandel en daarom zijn de fietsroutes 
van en naar school zoveel mogelijk verme-
den. Transport vond plaats ruim voor of na 
schooltijden. Voor de school was dit een 
belangrijke voorwaarde voor het sloopproces. 

Het sloopproces is zeer voorspoedig verlo-
pen, inclusief een professioneel uitgevoerde 
asbestsanering. Dit alles dankzij de inzet van 
deskundige medewerkers en modern materi-
eel van het asbest-gecertificeerde bedrijf. Het 
Carmel College heeft Hoogeboom dan ook 
gecomplimenteerd met de uitvoering van 
de werkzaamheden. Voor de zomervakantie 
2014 heeft de rector Johan Supèr symbo-
lisch de laatste steen verwijderd en is het 
sloopterrein officieel overgedragen aan de 
aannemer, bouwcombinatie Wam van Duren 
& WSi bv. 
Voor de nieuwbouw aan de Hofstedelaan 
heeft Hoogeboom vervolgens het grond-

werk verricht, dat bestond uit het zeven van 
de grond, het egaliseren van het terrein en 
het ontgraven van de bouwput. Tevens is de 
riolering aangelegd. 

Hoogeboom Raalte onderscheidt zich met 
het hoogste hergebruikpercentage van 
sloopafval. Het bedrijf beschikt daarvoor over 
een eigen recyclingterrein. Sterk in uitvoe-
ring, daar staat Hoogeboom Raalte voor. 
Op het gebied van sloop en asbestsanering, 
maar ook in grondwerk, riolering en straat-
werk. Een vertrouwd adres voor verschil-
lende disciplines, een goede bodem voor een 
modern gebouw. 

Hoogeboom sterk in sloopwerk, asbestsanering, grondwerk

Carmel College Salland • Raalte
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AVU b.v. klimaatbeheer  |  ‘t Goor 5  |  7071 PC Ulft  |  Tel. 0315 - 64 22 11  |  E-mail info@avu-bv.nl

Airconditioning

Ventilatie

Luchtgordijnen

Vloerverwarming

Luchtverwarming

Warmtepompen

| Isolerend | Esthetisch | Kleurrijk | Duurzaam | Tijdloos | Onderhoudsvriendelijk | Veilig |

Ramen zijn letterlijk uw venster op de 
wereld en bovendien het visitekaartje van 
uw vastgoed. Dijkema ramen en deuren 
maakt ramen, deuren en serres. 
Altijd met hoogwaardig aluminium en 
of kunststof, voor zowel nieuwbouw als 
renovatieprojecten. Wilt u méér informatie? 
Bel dan voor een afspraak.

D
IJ

K1
50

4 
©

 le
o

te
nh

a
ve

.n
l

 Showroom: Doetinchem, Logistiekweg 28  
Telefoon (0314) 37 89 89   www.dijkema.nl

Ramen zijn letterlijk uw venster op de 

Uw venster op de wereld

Kanaaldijk Oostzijde 1 • 8102HL  Raalte
Postbus 81 • 8100AB  Raalte
0572-346777 • info@vandenbergbeton.nl
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Schoolconcept
Het programma voor het gebouw 
is ontworpen op basis van een 
onderwijsconcept. Daardoor is 
het gebouw verdeeld in verschil-
lende domeinen, met elk een eigen 
identiteit en onderwijsfunctie. Het 
gebouw bestaat uit drie bouwvolu-
mes met daarin de domeinen, en 
een vierde bouwdeel met techniek 
en gymzaal. Het geheel is samenge-
smolten door een centrale aula met 
kantinefunctie, waarin podium en 
centrale aulatrap/tribune.

De kopgevel van de ‘middenvinger’

Hoog ambitieniveau
‘Mooi is ook, dat wij de komende twintig 
jaar nog bij het gebouw betrokken zullen 
blijven. We zijn verantwoordelijk voor 
het langjarig onderhoudscontract’, 
aldus Kruisselbrink.  ‘Dat betekent, dat 
je bij alles wat je doet nog meer dan 
normaal gedwongen wordt om vooruit 
te denken over materialisering en 
detaillering.  Volgens mij zijn daar alle 
partijen bij gebaat. Daar komt bij dat 
het ambitieniveau van de opdrachtgever 
heel hoog ligt, dus we werden getriggerd 
mooi en duurzaam te engineeren en 
te bouwen.’ Uiteindelijk kunnen 1500 
leerlingen gebruik gaan maken van het 
nieuwe college. ‘Ik blijf betrokken’, zegt 
Kruisselbrink, ‘dus ik kom zeker over een 
jaar nog eens kijken of alles gaat zoals 
we het bedacht hadden.’

Al bij de BIM-uitwerking rekening is 
gehouden met gebruikers en interieur

Het gebouw heeft 
een traditioneel 
casco en is 
opgebouwd uit 
kalkzandsteen, 
stalen portalen en 
kanaalplaatvloeren
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Sterk in riolering
De aanleg van een traditionele hoofdriolering? De aanleg van een infiltratie-
veld dat de afvoer van schoon regenwater mogelijk maakt? Controle van de 
riolering met camera en waar nodig onderhoud? Hoogeboom Raalte krijg je 
op dit gebied niet gauw gek. We hebben de kennis en kunde in huis om elk 
van deze werkzaamheden op te pakken. Indien noodzakelijk kunnen we ook 
het ontwerp met de positionering van riolering en kolken voor u regelen. Met 
Hoogeboom Raalte kiest u voor een juiste infrastructuur...

Aannemen van werk, recycling en verhuur
www.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250

Sterk in uitvoering



Koppert Biological Systems • Berkel en Rodenrijs

Tekst: Margot Visser
Beeld: Mark Jongen

Licht, transparantie en natuurlijke materialen kenmerken het nieuwe R&D-
centrum van Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. Het internationale 
bedrijf had een kantoor voor ogen waar gasten en medewerkers vanuit de hele 
wereld een aangename werk- en verblijfsomgeving zouden vinden. ‘We gaan 
verder dan puur werkplekken creëren.’

Het nieuwe onderkomen voor de divisie enthomologie
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Opdrachtgever
Koppert Biological Systems, 
Berkel en Rodenrijs

Architect
Habeon Architecten B.V., 
Roelofarendsveen

Interieurarchitect
Sprank Interieurprojecten, Rotterdam

Adviseurs
BBN Adviseurs voor gebouw en gebied, 
Houten; Floriaan BV, Zaltbommel 
(brandbeveiliging), 

Hoofdaannemer
Heembouw, Rotterdam
Installaties: Van Dorp
Laboratoriumintichting:
S+B, Rotterdam
Goederenhefinstallatie:  
I.P.-Liften, Montfoort

Bouwperiode
september 2014 - najaar 2015 

stimuleert samenwerking
Gebouwontwerp

Het hoofdkantoor, gebouw A (2010)
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www.ipliften.nl

IP Liften, Mosterdmolenweg 2D, 3417 XM Montfoort 
Telefoon (0348) 55 07 40, Fax (0348) 40 73 92
E-mail: info@ipliften.nl, www.ipliften.nl

De specialist in goederenheffers
 ■  Geen liftput nodig
 ■ Compleet met zelfdragende schacht
 ■ Ook met personenbegeleiding
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Koppert Biological Systems is wereldwijd 
markleider in biologische gewasbescher-
ming en natuurlijke bestuiving. Vanuit 
diverse locaties in Berkel en Rodenrijs, 
nabij Rotterdam, werkt het bedrijf aan 
het ontwikkelen en op de markt brengen 
van hoogwaardige en natuurlijke oplos-
singen tegen plagen en ziekten in land- 
en tuinbouw. De nieuwbouw aan de 
Veilingweg (gebouw C) is een uitbreiding 
op de bestaande, vijf jaar oude, gebou-
wen A (hoofdgebouw) en B (kantoren en 
laboratoria microbiologie). ‘We zitten nu 
nog verspreid over diverse locaties in 
Berkel en Rodenrijs, maar willen onze 
activiteiten volledig gaan concentreren 
aan de Veilingweg’, legt projectmanager 
Taco Vink, verantwoordelijk voor nieuw- 
en verbouw, uit. 

Insecten
Gebouw C gaat de behuizing vormen 
voor de divisie Entomologie, die zich be-
zighoudt met toepassingen van insecten. 
Dit nieuwe R&D-centrum met een opper-
vlakte van ruim 3.000 m2 biedt onderdak 
aan laboratoria, kantoren en opslag. Er 
komen ongeveer tachtig medewerkers 
te werken. ‘Qua opzet en vormgeving 
sluit het gebouw aan bij de gebouwen 
A en B’, vertelt Vink. ‘Het is heel strak 
ingericht maar toch heerst er een pret-
tige sfeer. De structuur van het gebouw 
is heel open, er is veel daglichttoetreding 
en er is gebruik gemaakt van natuur-
lijke materialen en kleuren zoals blank 
hout en wittinten. Leuk detail vind ik de 
raamstickers met uitvergrote opnames 
van insecten. Heel kleurrijk en passend 

bij de activiteiten van Koppert.’ Heem-
bouw en haar architectenbureau Habeon 
Architecten zijn verantwoordelijk voor 
het ontwerp en de realisatie van het 
gebouw; Sprank Interieurprojecten nam 
het interieurontwerp voor haar rekening. 
Het gebouw wordt turnkey opgeleverd.

Glasrijk
Blikvanger is het atrium dat de verbin-
ding vormt tussen de laboratoria en  
de kantoren. ‘Een heel prettige lichte 
ruimte die voor veel zaken gebruikt 
kan worden. Overal zijn kleine overleg-
ruimtes en modulair opgebouwde kof-
fieplekken gecreëerd waar medewerkers 
en bezoekers rustig kunnen praten of 
werken. De laboratoria en de kantoren 
hebben aan de atriumzijde veel glas, 

Atrium: verbinding tussen 
kantoren (links) en laboratoria
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Overzichtelijk, rustig qua uitstraling en eenvoudig te reinigen: dat 
zijn de belangrijkste kenmerken van een goede laboratoriuminrich-
ting. Het Rotterdamse bedrijf S+B is specialist op dit gebied.  
Al meer dan tachtig jaar houden zij zich bezig met het inrichten  
van industriële laboratoria en practicumlokalen voor het onderwijs. 
Voor Koppert Biological Systems fungeert het bedrijf als huisleveran-
cier. ‘We hebben al eerder laboratoria voor Koppert ingericht’, vertelt 
directeur Edward de Vette. ‘In de nieuwbouw hebben we dezelfde 
lijn qua meubilair doorgezet: degelijk en functioneel  

met een kwalitatieve uitstraling. Het gaat onder meer om de labta-
fels en zuurkasten.’

De inrichtingen van S+B zijn niet alleen duurzaam en praktisch, maar 
ook mooi om te zien. ‘Wij onderscheiden ons vooral qua vormgeving 
en materiaaltoepassingen. Klanten kunnen kiezen voor standaard 
meubilair, zoals Koppert heeft gedaan, of voor een inrichtingscon-
cept op maat. Daarbij streven we er naar om de identiteit van de 
opdrachtgever te laten terugkomen in het meubilair’, aldus De Vette.

• Aandrijving van Duitse topkwaliteit, leverancier NORD
• Frequentie regelaar met Vector regeling (afgenomen vermogen 

naar belasting), leverancier NORD
• Topkwaliteit deurgrendels , leverancier Kronenberg
• Elke cabinetoegang uitgerust met topkwaliteit sensorlijst,  

leverancier CEDES
• Valbeveiliging; Vanginrichting met snelheidsbegrenzer
• Extra daalblokkering voor de verdieping (A3 Norm)
• Gesloten cabine dak met geïntegreerde LED TL-verlichting  

(energiezuinig)
• Deuren met raam (100x600 mm) en binnen greep  

(bij persoonsbegeleiding)
• Drukknoptableau RVS
• Alarmdoormelder met spreek luisterverbinding  

(bij persoonsbegeleiding)
• Programmeerbare microprocessor besturing
• Alarmknop in de cabine, ook op noodstroom  

(bij persoonsbegeleiding)
• Noodstop in de cabine
• Elektronische overbelasting indicatie optische en akoestisch
• Etage drukknoppen met verlichting
• Rijrichting indicatie

• Overname besturing 
• Type goedkeuring machine richtlijn 2006/42/EG door  

het Nederlands Instituut voor Lifttechniek 
• Optioneel uitgerust met brand-alarmschakeling
• Optioneel uitgerust met elektrische deuropeners/sluiters
• Optioneel uitgerust met deurhoudmagneten en deursluiters
• Optioneel uitgerust met tranenplaten vloer, aluminium of RVS
• Optioneel uitgevoerd met oprijplaat
• Optioneel uitgevoerd met stootlijsten, hout of kunststof
• Volledig poedercoating afwerking (standaard RAL 9002)
• Uitvoering van de installatie of componenten  in  

RVS mogelijk
• Volledig modulair opgebouwd (volledig inpandige opbouw)
• Liftput 70 of 120 mm (of oprijplaat)
• Draagvermogen tot 2500 kg
• Hoogte liftcabine en deuren tot 2950 mm
• Breedte liftcabine van 800 tot 2500 mm
• Diepte liftcabine van 1000 tot 2950 mm
• Flexibele maatvoering , naar wens van klant
• Volledig Nederlands fabricaat, de fabriek staat in Montfoort  

bij Utrecht.
• Snelle levertijden mogelijk door eigen productie

Functioneel én aantrekkelijk design

Goederenheffers

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                                
 
 
 
 
 
 
                       
 
  
 

Expert in laboratorium – en practicuminrichtingen  

S+B Rotterdam B.V. – 0031 (0)10 258 25 80    –                           WWW.SPLUSB.NL 

F L O R I A A N
S A F E T Y  C O N C E P T S

Uw specialist op het gebied van 
integrale brandveiligheid

   Dwarsweg 14 www.floriaan.nl
   5301 KT Zaltbommel info@floriaan.nl
 0418 57 38 00

Het gebouw is uitgerust met goederenheffers van I.P.-Liften uit Montfoort. Hiermee kunnen pallets, rolcontainers en stukgoederen in 
hoogte worden verplaatst. Het toegepaste type Loader heeft de volgende specificaties en mogelijkheden:
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Brandbeveiliging heeft een hoge priori-
teit binnen Koppert Biological Systems. 
Het bedrijf heeft hierop zwaar ingezet 
teneinde de bedrijfscontinuïteit te waar-
borgen. ‘De installaties hebben een hoger 
veiligheidsniveau dan aangegeven in het 
Bouwbesluit’, vertelt Anton Raap, direc-
teur van advies- en ingenieursbureau 
voor brandveiligheid Floriaan. ‘Hoofdon-
derdeel is de sprinklerinstallatie, die is 
gericht op het beperken van schade. Ook 
hebben we geadviseerd ten aanzien van 
compartimentering, het vangnet indien 
de sprinkler niet werkt. Die kans is overi-
gens minimaal: de installatie is gecerti-
ficeerd en wordt periodiek onderhouden 
door de installateur.’

Van A naar C
Vijf jaar geleden werd door Floriaan het 
integrale plan brandbeveiliging (IPB) 
opgesteld voor het destijds nieuwe ge-
bouw A. Dit plan dient nu als basis voor 
de beveiliging van gebouw C. Wederom 
werkt Floriaan voor dit project samen 
met installatiebedrijf Van Dorp. Floriaan 
levert diensten van schetsontwerp tot 
en met realisatie. ‘Wij ontzorgen onze 
opdrachtgevers volledig op het gebied 
van brandveiligheid’, aldus Raap.

Brandbeveiliging 
hoge prioriteit

Berkel en Rodenrijs • Koppert Biological Systems

waardoor er contact mogelijk is tussen 
de verschillende afdelingen. De biblio-
theek sluit aan op een dakterras, zodat 
mensen bij lekker weer buiten kunnen 
lezen. Alles is erop gericht om een aan-
gename verblijfsomgeving te creëren.  
We willen verder gaan dan puur een 
werkplek aanbieden,’ stelt Vink. 

A
In lijn met het groene karakter van Kop-
pert Biological Systems heeft energiezui-
nigheid een hoge prioriteit gekregen in 
de nieuwbouw. ‘We willen voldoen aan 

klimaatklasse A’, vertelt Vink. ‘Dat is best 
nog een uitdaging, aangezien het in het 
kantorendeel lastig is om het klimaat 
stabiel te houden. Ook hebben we te  
maken met flinke verlichtingseisen in  
de laboratoria. Dat drukt zwaar op de 
EPC-berekening en moeten we ergens 
anders dus weer terugwinnen.’ De ver-
lichting en luchtbehandelingsunits zijn 
zo energiezuinig mogelijk ingericht. Be-
keken wordt nog of op gebouw C een se-
dumdak kan worden aangebracht. In het 
najaar wordt de nieuwbouw  opgeleverd. 

Alles is erop 
gericht om een 

aangename 
verblijfsomgeving 

te creëren.

Industriebouw • augustus 2015 • 67



Opdrachtgever
Stichting Ouderenzorg uitgaande van 
de Oud Gereformeerde Gemeente, 
Woudenberg

Architect
Sjaak Goud, Yerseke

Constructeur
Constructiebureau Faktor, Middelburg

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje BV, 
 Lewedorp

Bouwperiode
mei – juli 2015

Bouwprogramma
Verdieping op acht zorgappartementen 
en één groepswoning

bij optoppen tot een 
minimum beperkt

Uitbreiding wozoco Scheldeoord • Stavenisse

Kwaliteit kost tijd, maar levert ook iets op. Een 
tevreden opdrachtgever zal eerder terugkomen voor 
een vervolgopdracht, bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor 
de Stichting Ouderenzorg van de Oud Gereformeerde 
Gemeente. Aannemingsbedrijf Fraanje BV realiseerde in 
Stavenisse voor hen in 2009 het nieuwe woonzorgcomplex 
Scheldeoord en bouwde er in 2015 in drie maanden een 
extra verdieping bij met acht zorgappartementen en één 
groepswoning.

Bouw-overlast

Situatie

Dwarsdoorsnede voor de 
verbouwing (links) en na (rechts)
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Tekst: Mirjam Oomens

Gedurende de bouwwerkzaamheden 
bleef de begane grond bewoond. Aange-
zien de ouderen vaak overdag thuis zijn, 
moest de aannemer extra rekening hou-
den met het beperken van overlast van 
de werkzaamheden. ‘Belangrijk hierin 
was goede communicatie, zodat duide-
lijk was wanneer men welke overlast 
kon verwachten’, vertelt projectleider 
Danny van Die. ‘Ook vroegen wij onze 
mensen begrip te tonen voor de bewo-

ners en een luisterend oor te bieden bij 
eventuele klachten.’

Houtskeletbouw: we houden het kort
De snelste manier van bouwen – en dus 
de minste overlast – is een kwestie van 
goede engineering en zoveel mogelijk 
prefab werken. Danny van Die: ‘Wij 
beschikken over een werkplaats waar we 
de onderdelen voor de houtskeletbouw 

De verdieping krijgt gestalte 
(zonder gevelsteiger)
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In de oorspronkelijke bouw van WoZoCo Scheldeoord is niet 
rekening gehouden met uitbreiding met een verdieping. Dat 
betekende voor E- en W-installateur Delta Techniek dat er veel 
leidingen moesten worden doorgetrokken. ‘Omdat er veel prefab 
onderdelen werden geplaatst, hebben onze monteurs een paar 
dagen per week deze leidingen ingevoerd in de werkplaats van 
de aannemer’, aldus projectleider Dennis Plandsoen. Er werd veel 
gedaan om geen overlast voor de bewoners te bezorgen: ‘Voor 
het doortrekken van de standleidingen van de riolering haalden 
we op dag 1 de toiletten weg, plaatsten die ’s avonds weer terug 
voor de bewoners, en op dag 2 plaatsten we dan de voorzetwand 
en betegeling.’ Daarnaast zijn er nieuwe rookgasafvoerkanalen 
gemaakt en kwam er airconditioning met een warmtepompsys-
teem in de groepswoningen. 

Net als de aannemer en de installateur was ook Van Manen 
Keukens bij de eerste fase van de WoZoCo Scheldeoord betrok-
ken. ‘Wij werden opnieuw benaderd omdat het werk goed was 
afgeleverd’, vertelt verkoopadviseur Josbert Goudriaan. ‘Dus voor 
de verdieping legden we de lat nog een stukje hoger.’ De keukens 
werden doorgerekend en besproken, want houtskelet stelt ande-
re eisen dan beton. Zo moesten de muren worden verstevigd voor 
de wandkasten. ‘De goede communicatie en afstemming met 
de aannemer zorgde voor een optimale voorbereiding van alle 
partijen, waardoor het voor ons ook mogelijk was om de negen 
keukens in drie dagen tijd te realiseren’, aldus Goudriaan. Bij de 
keuze van de keukens werd vooral gekeken naar functionaliteit 
en doeltreffendheid, met andere woorden: een lange levensduur. 
Het beeld is bewust neutraal gehouden, omdat de woningen 
regelmatig andere bewoners krijgen. Josbert Goudriaan: ‘Bij 
de bouw viel direct op dat er goed werd samengewerkt en dat 
partijen bereid waren problemen meteen op te lossen, zodat de 
ander weer verder kon.’

Constructiebureau Faktor Civil Engineering is opnieuw betrok-
ken bij deze uitbreiding, nadat het bij de nieuwbouw in 2009 als 
hoofdconstructeur alle constructies heeft ontworpen, berekend 
en getekend. Destijds was vanwege de extra kosten geen reke-
ning gehouden met de mogelijkheid voor een extra verdieping. 
Door een zorgvuldige gewichtsanalyse en het toepassen van de 
lichte houtskeletopbouw is het toch gelukt om deze uitbreiding 
te realiseren. Hiertoe is een groot gedeelte van de afschotlaag 
van zandcement, welke varieerde van 30 tot 130 mm, verwijderd 
tot een maximale dikte van 80 mm, zodat de gewichtstoename 
voor de paalfundering binnen het toelaatbare bleef. Verder is 
door de leverancier van de kanaalplaten van het voormalige 
platte dak een controleberekening uitgevoerd om te zien of deze 
ook nog in de nieuwe situatie als verdiepingsvloer konden funge-
ren. Dat bleek mogelijk met de reeds eerder genoemde verwijde-
ring van de afschotlaag. Faktor heeft zowel als hoofdconstructeur 
de uitbreiding begeleid en voor hoofdaannemer Fraanje ook het 
productietekenwerk voor de stalen onderdelen en de houtskelet 
dak- en gevelelementen gemaakt. 
Faktor Civil Engineering is een bouwkundig en constructief 
adviesbureau met ervaring in een breed en veelzijdig opdrachten-
palet. De opdrachten behelzen woningbouw (enkel en seriema-
tig), utiliteits- en industriebouw, onderwijs- en zorggebouwen en 
nutsvoorzieningen (elektra, water).  De beton- en staalconstruc-
ties worden met geavanceerde reken- en tekensoftware ont-
worpen. Ook het bouwkundig tekenwerk inclusief de aanvraag 
omgevingsvergunning kan worden verzorgd. 

Veel werk, weinig overlast

Een goede voorbereiding 
is het halve (keuken)werk

Constructief advies: zeer 
zorgvuldig rekenen

• Keukens in alle prijsklassen
• Plaatsing in heel Nederland
• Aandacht voor kopers
• Technische coördinatie
• Een opleverpunt minder

vanmanenkeukens.nl

Uitbreiding wozoco Scheldeoord • Stavenisse

Industriebouw • augustus 2015 • 70



●  STAALCONSTRUCTIES    

●  BETONCONSTRUCTIES   

●  HOUTCONSTRUCTIES   

●  FUNDERINGEN 
	  
	  
Voor	  al	  uw	  bouwkundige	  en	  constructieve	  vragen	  en	  problemen.	  
Wij	  adviseren,	  berekenen,	  tekenen,	  presenteren	  en	  ontzorgen.	  
Vraag	  vrijblijvend	  een	  offerte	  aan.	  
	  
	  

FAKTOR  CIVIL  ENGINEERING  B.V.  
	  
Postbus	  7149	  
4330	  GC	  	  Middelburg	   www.faktorbv.nl	  
Tel.:	  +31	  (0)118	  614722	   info@faktorbv.nl	  

zo veel mogelijk van tevoren konden 
fabriceren, zodat we op de bouw bij 
wijze van spreken alleen nog maar de 
onderdelen hoefden neer te zetten.’ De 
wanden, reeds voorzien van de beno-
digde leidingen van installaties, zijn 
compleet geleverd en geplaatst, met de 
buitengevel van de timmerfabriek er al 
op. Dit spaarde een volledige gevelsteiger 
uit, wat als grote overlast kan worden 
ervaren. Een hoogwerker was voldoende 
om de wanden, kozijnen en het glas te 

plaatsen. De bouwtijd voor het geheel 
bedroeg twaalf weken.

Afstemming essentieel
Bij prefab luistert de engineering nauw. 
‘Je ontwerpt én bouwt op een andere 
locatie dan de uiteindelijke bestemming, 
dus het is extra belangrijk om te zorgen 
dat je ook daadwerkelijk kunt neerzet-
ten wat je in gedachten hebt’, zegt Van 
Die. ‘Omdat ook de leidingen van de 
installaties prefab werden aangebracht, 

zijn we al in een vroeg stadium met de 
E- en W-installateur Delta Techniek om 
tafel gegaan. Zij waren ook betrokken bij 
de eerste fase van de begane grond en 
waren dus bekend met het gebouw en de 
opdrachtgever. Gezamenlijk hebben we 
gezorgd dat de nieuwe verdieping werd 
aangesloten op de bestaande mechani-
sche ventilatie en dat de CV-ketels gerea-
liseerd konden worden, bijvoorbeeld 
door in de prefab materialen gaten te 
boren voor de rookgaskanalen.’

In 2009 gebouwd, in 2015 bewoond uitgebreid
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Opdrachtgever
Ricoh Europe SCM, Bergen op Zoom

Ontwerp (gebouw en interieur), 
directievoering
Grasso den Ridder Architecten,  
Bergen op Zoom

Installatieadviseur (E & W)
Valstar Simonis, Eindhoven

Constructeur
van de Laar, Eindhoven

Adviseur brandveiligheid
Nex2us, Etten-Leur 

Bouwkundig aannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje, 
 ’s-Heer Arendskerke

E-installateur
TES, Tilburg

W-installateur
van Vliet, Bergen op Zoom

Interieurbouwer
Verschuren interieurbouw, Eindhoven
Leverancier los meubilair: Aarts&Co, 
Tilburg

Bouwprogramma
kantoor met bedrijfsrestaurant

Bruto vloeroppervlakte
4200 m2

Bouwperiode
11 maanden in drie aaneengesloten 
fasen, alle fasen gereed: eind 2015

Ricoh • Bergen op Zoom
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Tekst: Mirjam Oomens

Wanneer je trots bent op je bedrijfsactiviteiten, wil je dat laten 
zien. Dat wil ook Ricoh in Bergen op Zoom. Dit pand is het hart 
van de Supply Chain voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
De bedrijvigheid die gepaard gaat met de dynamiek, de opslag en 
verzending van de apparatuur voor documentoplossingen moest 
ook zichtbaar zijn in het nieuwe pand. 

Uit een intensieve selectieprocedure 
kwam Grasso den Ridder Architec-
ten naar voren als de partner voor het 
ontwerp van zowel het exterieur als het 
interieur. Het gaat daarbij om een nieuwe 
kantooromgeving met bedrijfsrestau-
rant van gezamenlijk 4.200 m2, grenzend 
aan een warehouse met loading docks 
van ongeveer vijf hectare. ‘De door ons 
gepresenteerde visie op de opgave sloot 
goed aan op de wensen van de opdracht-
gever’, vertelt architect Ferry den Ridder. 
Hij is samen met Stefan Grasso eigenaar 
van het geselecteerde architectenbureau. 

Daarnaast was een doorslaggevende fac-
tor voor de keuze dat zij als bureau zowel 
de discipline architectuur als interieur-
architectuur in huis hebben en daarbij 
ook de uitvoering kunnen begeleiden. 
‘Het is dan ook een volledige architecten-
opdracht geworden, van projectdefinitie 
tot en met directievoering. We hebben 
onafhankelijke partijen als een kosten-
deskundige, een constructeur en een 
installatieadviseur aangetrokken om met 
een goed doortimmerd ontwerp de markt 
op te kunnen. Op die manier heeft Ricoh 
te maken met één partij die alles regelt.’

Activiteitgerelateerde 
kantooromgeving
Een belangrijke wens van Ricoh was om 
de Supply Chain activiteiten merkbaar 
en voelbaar te maken in het kantoorge-
deelte. Zowel voor de eigen medewerkers 
als voor de gasten die hier regelmatig op 
bezoek komen. Daarnaast wilde Ricoh 
een activiteitgerelateerde kantooromge-
ving. Ferry den Ridder: ‘Wij hebben dit 
vertaald in verschillende werkplekruim-
tes die voldoen aan diverse behoeften. 
Zo zijn er concentratieruimten, zowel 
individueel als voor meerdere personen, 

over wie je bent

Een pand    
  zegt veel

Een volledige architectenopdracht
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conference-call plekken, vergaderruimtes en een open 
kantooromgeving met flexibele werkplekken. En een audi-
torium voor de presentaties.’
 
Warehouse binnenhalen
Om het budget efficiënt te benutten, is ervoor gekozen om 
ongebruikte vierkante meters op de mezzanine  boven de 
loading docks te gebruiken voor de uitbreiding van het 
aangrenzende kantoor. De buitengevel van het bestaande 
kantoor wordt aan één zijde voorzien van verticale 
aluminium lamellen, met daarin subtiel het bedrijfslogo 
verwerkt. De nieuwe voorgevel van zowel het bestaande 
kantoor als de mezzanine wordt opgetrokken uit metsel-
werk met bij de entree een gezichtsbepalende transpa-
rante glasgevel van tien meter hoog en zeventien meter 
breed. De nieuwe kantooromgeving op de mezzanine 
bevindt zich midden in de Supply Chain. ‘Er is ook verdie-
ping hoog glas opgenomen in de gevels aan weerszijden 
van het kantoor op de mezzanine’, aldus Den Ridder. 
‘Zonder borstwering, dus als je erlangs loopt, is het bijna 
alsof je in die omgeving rondloopt. Of je nu links of rechts 
kijkt, je bent letterlijk omgeven door de activiteiten die er 
plaatsvinden. Op die manier halen we de Supply Chain de 
kantoren binnen.’

Centraal bedrijfsrestaurant
Het bedrijfsrestaurant is verplaatst naar een centrale plek 
in het warehouse, eveneens op de mezzanine. Voorheen 
zat het in een hoek van het bestaande kantoor op de 
begane grond, waardoor sommige medewerkers een flink 
deel van de vijf hectare moesten oversteken om bij het 
restaurant te komen. Via een nieuwe centrale trap vanaf 
de werkvloer loopt het personeel straks snel naar het 
nieuwe restaurant.

0164 201 202  www.grassodenridder.nl

grassodenridder_architecten

architectuur  interieurarchitectuur

ai_
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Bergen op Zoom • Ricoh

Tweehonderd binnenkozijnen, waarvan 
een groot deel van bamboehout. Waar veel 
timmerbedrijven hiervan zouden terug-
schrikken, was het voor Timmerfabriek Ludo 
Aarts juist reden om aan de offerteronde 
mee te doen. ‘Wij maken geen standaard-
product voor de laagste prijs, maar zoeken 
juist de niches in de markt’, zegt Ludo Aarts. 

Het gebruik van bamboe vormde wel een 
grote uitdaging. ‘Bamboe heeft een warme 
uitstraling, maar is ongelooflijk hard’, vertelt 
Aarts. ‘De balken bestaan uit vele aan elkaar 
gelijmde latjes. De hardheid van het materi-
aal in combinatie met de lijm is een aanslag 
op het gereedschap. We hebben dus een 
zeer hoogwaardige metaalsoort gebruikt. 

Ondanks dat werden de gereedschappen 
toch snel bot. Voor ons was bamboe nieuw. 
Het is heel mooi, maar lastig om te gebrui-
ken. Wij staan ons er echter op voor dat we 
een hoogwaardig product leveren, ook in 
afwijkende projecten. Ricoh is daar geen 
uitzondering op.’ 

‘Wij doen wat anderen niet durven’ 

Achter tien meter hoge glaspanelen 
ligt straks de entreehal 
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Vernieuwbouw Clusius College • Castricum

Opdrachtgever: 
Clusius College, vestiging Castricum

Aannemer: 
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bolsward/
Dokkum

Architect: 
BBHD Architecten & Ingenieurs, 
Alkmaar

Bouwdirectie: BOAG Advie en Manage-
ment BV, Rotterdam

Constructeur: 
Bartels Ingenieursbureau, Utrecht
Adviseur installaties: Valstar Simonis, 
Amsterdam
Schoonmaakonderhoud: Balans 
Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, 
Sint Pancras

Bouwperiode: 
april 2014 - juli 2015

Bouwprogramma: 
Aanpassing en vernieuwing bestaande 
gebouwdelen,  sloop en bouw praktijk-
lokalen, gymzaal, kas en dierenverblijf

Bouwsom:  4,5 miljoen 

(Ver)bouwen in
sneltreinvaart

‘Groenschool’ Clusius College in Castricum (vmbo) kon het 
toenemend aantal leerlingen niet meer kwijt in het verouderde 
gebouw. Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward en Dokkum 
bouwde nieuwe lokalen en breidde bestaande zalen uit. De 
leerlingen konden gewoon in de schoolbanken blijven zitten.  

De aula tijdens de openingsdag 
(foto: Eric Minten/Oog op Alkmaar)
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Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. uit Sint Pancras ver-
zorgt al tien jaar het schoonmaakonderhoud, de glasbewassing en 
het vloeronderhoud van het Clusius College in Castricum. Tijdens 
de ver- en nieuwbouw werkten dagelijks tien interieurverzorgers 
van het Noord-Hollandse bedrijf in de school, achter de bouwers 
van Dijkstra Draisma aan. Een behoorlijke klus, zegt woordvoerder 
Nazha Echtaibi namens Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. 
‘Bouwen en verbouwen zorgt voor een ravage. Elke middag zaten 
de gangen en lokalen onder het stof en zaagsel. Net als vloeren, 
ramen en toiletten. De volgende ochtend moest het gebouw weer 

stofvrij zijn, zodat de leerlingen geen hinder van de werkzaamheden 
zouden ondervinden.’ Bij het groene Clusius College staat duurzaam-
heid hoog op de agenda. Echtaibi: ‘We gebruiken sowieso alleen 
maar schoonmaakspullen en -middelen die ecologisch verantwoord 
zijn.’ Bij Balans Schoonmaak werken 225 mensen. Het bedrijf uit 
Sint Pancras bestaat dit jaar 20 jaar en is in het hele land actief. De 
opdrachtgevers bestaan voor een groot deel uit Noord-Hollandse 
bedrijven. Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. verzorgt het 
schoonmaakonderhoud bij overheidsgebouwen, kantoren, scholen 
en op bouwterreinen. 

Waar gehakt wordt moet (veel) gepoetst worden

Voor Bouwgroep Dijkstra Draisma is 
bouwen en verbouwen van scholen, 
kantoren en woningen dagelijkse kost. 
Alleen, niet als een school tijdens de 
werkzaamheden volledig in bedrijf blijft 
en juist extra lokalen nodig heeft, om 
het toenemend aantal leerlingen plek te 
bieden. Dat was het geval bij het Clusius 
in Castricum. 

Extra veilig en schoon werken
Projectleider Harm Jan de Vries: ‘Een 
‘normale’ verbouwing bestaat grofweg uit 
drie fasen: verhuizen, slopen, bouwen. 
Hek eromheen en uitvoeren. Nu bleef de 

school in gebruik en moesten er van-
wege extra leerlingen zelfs meer lokalen 
beschikbaar blijven voor onderwijs. Dan 
is het schipperen met ruimte en bezet-
ting.’ De projectleider telt elf fasen. 
Bijvoorbeeld het slopen van verouderde 
lokalen, uitbreiden van bestaande ruim-
ten en bouwen van nieuwe klaslokalen. 
De Vries: ‘Nieuwe lokalen werden direct 
in gebruik genomen, zodat wij weer op 
een andere plek in de school aan de slag 
konden. Leerlingen liepen de hele dag 
rond in de school. Dus we moesten extra 
veilig werken en stofoverlast beperken. 
Hoe? Goed schoonmaken, geen gereed-

schap achterlaten en duidelijk aangeven 
waar leerlingen wel en niet mogen lopen. 
We hebben tijdens het project alle mede-
werking van de school gekregen, om voor 
het nieuwe schooljaar gereed te zijn. We 
leverden de school een half jaar eerder 
op dan gepland. Wereldprestatie!’ 

Sporen verleden
Zeker ook omdat tijdens verbouwingen 
‘verrassingen’ opdoken, vertelt De Vries. 
Sporen uit het verleden. ‘Tijdens de 
verbouwing stuitten we op een betonnen 
balk, die niet op de tekening stond en die 
we niet konden verwijderen. Daardoor 
konden we de luchtbehandeling niet 
plaatsen. We moesten tijdens de bouw 
een nieuw ontwerp maken. Ingrijpend, 
want het luchtkanaal moest er die week 

Een jaar geleden: de eerste 
fundering gestort naast een 
bestaande lokalenvleugel 

verblijfsruimte

Kleurrijke lockers

(Ver)bouwen in
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www.valstar-simonis.nl

Advies- en 
ingenieursbureau 
op het gebied van 

duurzaamheid,  
comfort en veiligheid 

in gebouwen. 

Rijswijk
Apeldoorn
Eindhoven

Amsterdam
Groningen

Werken bij Valstar 
Simonis betekent 
bouwen aan je 
omgeving en bouwen 
aan je toekomst.

Vernieuwbouw Clusius College • Castricum

in. Dankzij snel schakelen met de andere 
partijen konden we toch door en zelfs 
zes maanden eerder opleveren dan 
gepland.’ Het Clusius College is een zoge-
noemde ‘groene’ school, waar leerlingen 
onder meer onderwijs krijgen in kassen 
en groenten leren verbouwen. Bij de 
onderwijsinstelling staat duurzaamheid 
daarom hoog in het vaandel, weet De 
Vries. ‘Dankzij een warmte-koude opslag 
en goede isolatie beperken we bijvoor-
beeld het energieverbruik.’ 

Clusius Alkmaar
Bouwgroep Dijkstra Draisma neemt  
ook de ver- en nieuwbouw van het 
Clusius College in Alkmaar voor zijn 
rekening. Er komt op het terrein een 
nieuw schoolgebouw met een glazen  
kap en de bestaande school wordt 
volledig verbouwd. Volgens De 
Vrieszijn het twee projecten op zich, 
met verschillende bouwconstructies. 
‘Natuurlijk, we kijken naar elkaar, 
want de directievoerder is dezelfde. 
Wat gaat goed, wat kan beter? Het 
Clusius College in Castricum breidt 
door de aanhoudende stijging van het 
aantal leerlingen binnen enkele jaren 
waarschijnlijk weer uit. Ik hoop dat we 
er nog eens terug komen.’

Overzicht van het Clusius College, 
een combinatie van vernieuwde 
oudbouw en nieuwbouw (zoals de 
glazen bouwdelen)
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Perfectie tot in elk detail

Liften zijn belangrijke verkeersaders 

in uw gebouw. U eist terecht dat 
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Opdrachtgever:
FrieslandCampina, Amersfoort

Architect:
Tebodin Engineers & Contractors, 
Rotterdam
Hoofdaannemer, Jorritsma Bouw, 
Bolsward

Bouwperiode:
september 2013 - mei 2015

voor FrieslandCampina

Duurzame
monoliet

‘Het betreft een melkontvangst, proces- 
en productieruimten voor de melkver-
werking, kantoren en de opslagruimten 
en een dienstengebouw’, vertelt Jaap de 
Slegte van FrieslandCampina. De Slegte 
is Senior Project Manager IPTEC - Ingre-
dients Project & Technology Excellence 
Center. ‘Dat is het complete pakket, 
zowel de ruwbouw als de afmontage.’ 

Glijbekisting
‘In het civiele deel zijn we begonnen 
in de grond met funderingswerk en 
heipalen’, aldus projectleider Evert van 
der Ploeg van Jorritsma Bouw. ‘Daarna 
hebben we de begane grondvloer gestort. 
Vervolgens zijn we gestart met een 
glijbekisting: door continu 24 uur per 

dag te storten gaan de betonwanden met 
ongeveer 10 cm per uur omhoog.’ Hierna 
worden de vloeren er van bovenaf in ge-
takeld, inclusief de eventueel benodigde 
installaties, zoals tanks en branders. 
‘FrieslandCampina heeft voor glijbekis-
ting gekozen vanwege de hygiënische 
oppervlakte’, aldus de Slegte. Een ge-
bouw met glijbekisting kent geen naden 
en kieren. En hygiëne is belangrijk bij 
kindervoedingproductie. ‘We willen geen 
bacteriën en ongedierte. Het is ook een 
hele snelle methode die ook kostentech-
nisch interessant is’, aldus de Slegte.

15% minder uitstoot
Een dergelijk gebouw is nog nooit 
ergens neergezet. Het gaat om de vol-

Koninklijke FrieslandCampina bouwt op haar vestiging in Borculo 
een nieuwe productie locatie voor melkpoeder en hoogwaardige 
kindervoedingsingrediënten. Jorritsma Bouw uit Bolsward is als 
hoofdaannemer betrokken bij de bouw en de installaties.

De oude  Berkelcentrale van Friesland-
Campina in Borculo heeft een grondige 
verbouwing ondergaan. ‘De bestaande 
toren is van boven naar beneden geheel 
gestript, zodat alleen de buitenschil 
bleef staan’, zegt directeur Martijn 
Oosterhuis van Hofman staalbouw 
uit Vroomshoop. ‘Wij hebben eerst de 
hele bestaande toren ingemeten. Van 
de bestaande constructie hebben wij 
een 3D scan gemaakt, dat als vertrek-
punt fungeerde voor ons tekenwerk. 
De toren van 25 m hoog is op diverse 
posities verzwaard en op meerdere 
niveaus hebben wij nieuwe verzwaarde 
verdiepingsvloeren ingebracht.’ Daar 
omheen zijn trappen, hekken en bal-
lustraden gemonteerd. ‘Verder hebben 
we een trappenhuis met een liftschacht 
volledig in elkaar gelast bij ons in de 
productiehal en in een keer door het be-
staande 25 meter hoge dak naar binnen 
laten zakken. Op het dak is een nieuwe 
constructie geplaatst die dient als voor-
ziening voor het maken van ijswater. 

Hofman staalbouw

Tekst: Frits Nijo

Fabriek FrieslandCampina • Borculo
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ledige integratie van een uniek proces 
in een uniek gebouw. Er zijn veel details 
uit de procestechnologie die naar het 
civiele deel moeten worden vertaald. De 
grote uitdaging is afstemming met alle 
partijen. ‘FrieslandCampina vindt het be-
langrijk om met duurzame, innovatieve 
materialen te werken’, vertelt de Slegte. 
‘Daarmee hebben we in het ontwerp van 
zowel de installaties als het civiele deel 
rekening gehouden. Bijvoorbeeld door 
toegepaste, sneldrogende betonrecepten. 
Daarnaast hebben we qua duurzaamheid 
voor slimme oplossingen gekozen. Bij-
voorbeeld door de restwarmte van instal-
laties te gebruiken als vloerverwarming 
om het terrein ijsvrij te houden. Verder 
mogen er geen afvalstromen naar het 
milieu gaan op een ongewenste manier. 
Er zijn op diverse plekken vloeistofdichte 
vloeren gemaakt en voorzieningen ge-
troffen om die vloeistoffen gecontroleerd 
te kunnen afvoeren’, legt de Slegte uit. 
De nieuwe productielocatie is voorzien 
van duurzame energievoorziening door 
het gebruik van pyrolyse olie, die wordt 
gewonnen uit biomassa. Zo wordt de 

CO2-uitstoot 15 procent verlaagd door 
verhitting zonder zuurstof. Later zal bio-
gas worden betrokken van een verderop 
gelegen vergistingscentrale. 

Monoliet
‘Tot nu toe is er sinds de start ruim een 
miljoen uur aan dit project gewerkt’, 
aldus van der Ploeg. ‘In de toptijd met 
zo’n 400 tot 500 man.’ Momenteel wordt 
de eerste helft van de nieuwe produc-
tielocatie opgestart.’, zegt de Slegte. ‘We 
zijn nu bezig met de civiele en werktuig-
bouwkundige afmontage.’ In totaal is tot 
nu toe 50 miljoen kilo beton gebruikt en 
is meer dan een miljoen kilo wapenings-
staal verwerkt in de nieuwbouw, waar-
van het hoogste punt 45 meter hoog is. 
‘Opvallend is, dat het een monolithisch 
opgebouwde constructie is zonder naden 
en kieren’, aldus van der Ploeg. ‘Dat is 
een techniek die nauwelijks wordt toe-
gepast in Nederland.’  

Leidingbrug
De nieuwe productielocatie is organi-
satorisch onderdeel van de bestaande 

locatie. In de bestaande productielocatie 
worden stoom en perslucht opgewekt, 
die via de leidingbrug aan de nieuwe 
productielocatie worden geleverd. ‘Dat 
is de navelstreng tussen beide produc-
tielocaties’, aldus de Slegte. ‘Tebodin is 
de architect en heeft ons ondersteund in 
de engineering.’ De eerste opening is op 
11 mei verricht door minister Kamp van 
EZ en de kersverse FrieslandCampina 
bestuursvoorzitter en CEO Roelof Joos-
ten. De openingsdatum van de tweede 
deel van de productielocatie is nog niet 
vastgesteld, maar dit zal binnen nu en 
een jaar gaan plaatsvinden. 

FrieslandCampina heeft in totaal 
€ 135 miljoen in dit project geïnvesteerd. 
Dat geldt voor zowel het civiele deel als 
alle procestechnologische installaties. ‘In 
september 2013 is de nieuwbouw gestart 
en we zitten nu in de laatste fase van het 
civiele deel, dat in de tweede helft van dit 
jaar wordt opgeleverd’, aldus de Slegte. 
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Opdrachtgever
FrieslandCampina, Amersfoort

Architect
Archicom bv, Eindhoven

Adviseur installaties, 
 bouwfysica
Nelissen ingenieursbureau, Eindhoven

Adviseur constructies
Adviesburo Markslag-Beljaars, Tilburg 

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg, Stolwijk

Installaties
Cofely Zuid, Oisterwijk

Nevenaannemer
Willemsen Isolatiebouw, Utrecht;  
Galjan Rite-Hite Benelux, Twello  
(dockequipment)

Bouwprogramma
Distributiecentrum zuivel 

Bouwperiode
december 2014 – augustus 2015

Bruto vloeroppervlakte
12.000 m2

met een zorgvuldige 
voorbereiding

Spoedklus

Distributiecentrum FrieslandCampina • Maasdam

Nieuw distributiecentrum naast 
 fabriek onderdeel efficiencyoperatie 

Een snelle verplaatsing van de activiteiten bij het 
streven naar optimalisatie, zo luidde de opdracht. 
Vanwege de sluiting van de fabriek in Eindhoven wilde 
Friesland Campina zo snel mogelijk van start met het 
nieuwe distributiecentum in Maasdam. Kees Verdoorn, 
projectleider namens Bouwbedrijf De Vries en Verburg, 
legt uit dat de engineering een stuk ingewikkelder is 
dan het op het eerste oog lijkt. 
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‘Een prefab skelet vergt heel veel voorbe-
reidingstijd, omdat alle elementen uniek 
gemaakt worden en je zo veel input van 
andere partijen nodig hebt om het al-
lemaal in het ene kleine stukje prefab te 
laten storten. Er komt dus veel meer bij 
kijken dan even een kolommetje en een 
balkje plaatsen. Het spanningsveld zit 
hem in snel starten en de engineering 
gereed hebben.’

Schilletje van een enorm koelhuis
De werkzaamheden in Maasdam zijn 
in de eerste week van december 2014 
gestart. In totaal gaat het om een opper-
vlakte van 12.000 m². Verdoorn licht toe: 

‘Het nieuwe distributiecentrum wordt 
gekoppeld aan een bestaande fabriek. Er 
komt een compleet handling systeem 
voor de uiteenlopende zuivelproducten 
die in de fabriek worden gemaakt, en 
daarmee fungeert het distributiecentrum 
tevens als koelhuis. De temperatuur 
moet constant op een laag niveau blijven 
in verband met de houdbaarheid van de 
producten. Wat wij maken is het “schil-
letje”: betonvloeren, gevels, wanden. In 
het magazijn komen straks grote stellin-
gen te staan, waar robots heen en weer 
rijden. Vanuit dit centrum wordt vervol-
gens alles in vrachtwagens geladen en 
naar winkelcentra gedistribueerd.’

Luchtdicht
De bouwer zorgt ervoor dat de gevels aan 
de juiste RC-waarden voldoen. Ze moe-
ten dusdanig geïsoleerd worden dat er 
zo min mogelijk warmte van buiten naar 
binnen gaat en de koelte zo veel moge-
lijk binnen blijft, en dat alles natuurlijk 
met een zo gunstig mogelijk energiever-
bruik. Daarvoor is luchtdicht bouwen 
van belang. Het pand is gebouwd op 
ongeveer 1350 vibropalen. Daar worden 
funderingsbalken overheen gelegd en 
er is een heel prefab casco van vijftien 
meter hoge kolommen bovenop geko-
men. Als buitenwanden komen rondom 
sandwichpanelen. Er zijn steeds zo’n 60 
man aan het werk en bouwkundig ge-

Het distributiecentrum staat 
aan de noordoostzijde van 
de bestaande fabriek  
(Beeld: Archicom) 
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ingenieursbureau voor 

installatietechniek 

bouwfysica, akoestiek 

en brandveiligheid 

duurzaamheid 

distributiecentrum Dokvast Vossenberg II Tilburg 

www.nelissenbv.nl 

New Logic Tilburg opslag- en distributiegebouw Friesland  
bron: dokvast b.v. Campina te Maasdam 

Amtrium Amsterdam RAI 
Winnaar Vernufteling 2015 

Maasdam • Distributiecentrum FrieslandCampina

zien is het project al flink gevorderd; de 
insteek is dat de fabriek eind augustus 
gaat draaien.

Veilig thuis
‘De coördinatie van de veiligheid ligt bij 
ons’, vertelt Verdoorn. ‘Veiligheid staat 
bij Friesland Campina hoog in het vaan-
del, maar bij ons ook. Iedereen moet elke 
avond weer veilig thuis komen. Veilig-
heid gaat boven alles. Wanneer je ergens 
geen goed gevoel bij hebt, dan moet je 
er niet aan beginnen en eerst de veilig-
heidsvoorzieningen aanpassen zodat je 

Het distributiecentrum 
gezien vanaf de N217 12.000 m2 logistiek

Cofely Zuid Nederland BV
Regio Zuid

Schijfstraat 21, 5061 KA Oisterwijk
Postbus 72, 5060 AB Oisterwijk

www.cofely-gdfsuez.nl
ver vooruit in duurzame technologie
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 ‘Een megakoelkast en drie grote flatge-
bouwen die tegen elkaar aan staan, met 
rekken tot aan het plafond’. Dat is volgens 
Christ Spijkers van Cofely Zuid het nieuwe 
distributiecentrum van Friesland Campina 
in een notendop. De firma uit Oisterwijk 
engineert, levert en monteert alle duurzame 
elektrotechnische en werktuigbouwkundige 
installaties voor het gebouw in Maasdam. 
‘Alles gebeurt in overeenstemming met 
de vereisten voor de BREEAM ‘Very Good’-
certificering, vertelt Spijkers. Voor hem is het 
wel de eerste keer dat, voor een project van 
deze omvang, alle verlichting bestaat uit led. 
Friesland Campina heeft echt gekozen voor 

duurzaamheid gezien conventionele ver-
lichting goedkoper is in aanschaf. ‘Daarbij is 
bijvoorbeeld de inkijkhoek van de verlichting 
van groot belang, opdat er geen sprake is van 
lichtvervuiling en de buren geen last onder-
vinden. Een ander voorbeeld van duurzame 
techniek zijn de extra zuinige doorspoelsys-
temen van de toiletten, met een maximum 
aan liters water dat je mag doorspoelen.

Erg korte doorlooptijd
Via negen robots worden pallets met goe-
deren verplaatst in de drie pakhuizen naar 
het voorop gelegen expeditie gedeelte waar 
alle producten verdeeld worden richting 

vrachtwagens. Spijkers: ‘Naast de com-
plete energiedistributie van de gebouwen, 
leveren we ook 60 m2 aan zonnepanelen 
en is er rekening gehouden met 4.000 m2 
aan extra ruimte voor de toekomst. Op de 
bouwplaats werkten voor de zomer 25 van 
onze mensen om alle duurzame installaties 
rond te krijgen voor eind augustus. ‘Dit is 
een bijzonder korte doorlooptijd voor een 
project van 12.000m2. Dit komt omdat de ge-
bouwen compleet prefab gebouwd werden 
en we pas met de werkzaamheden konden 
beginnen na de bouw. We hebben er echter 
alle vertrouwen in dat we de deadline gaan 
halen’, zegt Spijkers trots

E- en W-installaties voor megakoelkast

Distributiecentrum FrieslandCampina • Maasdam

Hofman Staalbouw
De Sluis 13
7681 KA Vroomshoop
Postbus 19 
7680 AA Vroomshoop
Tel: +31 (0)546 644 411
Fax: +31 (0)546 643 905
Email: info@hofmanstaalbouw.nl
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• KOEL- EN VRIESHUIZEN

• INVRIESTUNNELS

• BEDRIJFSRUIMTES

• KOEL- EN VRIESDEUREN

• BRANDWANDEN EN -DEUREN

Willemsen Isolatiebouw B.V.

Sophialaan 6, 3542 AR Utrecht

T (030) 241 01 26 | F (030) 241 41 29

www.willemseniso.nl

wel veilig kunt gaan werken. Elke dag 
overleggen we eerst met de veiligheids-
kundige voordat we aan het werk gaan.’ 

De BREEAM-certificering voor dit project 
is ‘excellent’. Het bouwafval wordt in 
zo’n tien verschillende bakken van el-
kaar gescheiden. Ook de led-verlichting 
en toegepaste materialen passen in dit 
plaatje. Verdoorn: ‘Het is een gebouw dat 
we in zeer korte tijd neerzetten, binnen 
7 tot 8 maanden staat alles er, inclusief 
installaties. Dat is best wel een prestatie.’

De fabriek in Maasdam

Sterk in ontwerp
Doelbewust in uitvoering
Waar veiligheid & economisch waarden
U een goed nachtrust bezorgen.

Uw constructie adviseur
In het verleden, heden

En de toekomst
Kies voor Kwaliteit

Kies voor AMB

Adviesbureau Markslag Beljaars BV
info@markslag-beljaars.nl
www.markslag-beljaars.nl
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Voor de gekoelde omgeving die Friesland Campina nodig heeft, 
is beton als materiaal meer geëigend dan staal. Uit de diverse 
ontwerpen van Adviesbureau Markslag Beljaars werd dan ook 
gekozen voor betonoverspanningen in de vorm van kanaalplaten 
van maar liefst twintig meter. ‘Het maximum in Nederland’, zegt 
projectleider Marc Beljaars. Zijn bureau was verantwoordelijk voor 
de hoofddraagconstructie alsmede de constructieve uitwerking. 
‘Beton laat zich goed isoleren en is bij klimaatbeheersing dus de 
duurzame keuze. Er is voor beton bovendien minder construc-
tieruimte nodig en mede daardoor konden we voldoen aan de 
hoogte-eisen. Ten slotte hebben we ook gezorgd voor construc-
tieve compartimenten, waarbij elk deel voldoet aan de ‘eigen 
veiligheids- en brandwerendheidseisen en het niet nodig was de 
hoogste eis in het hele pand toe te passen’, besluit Beljaars.

Betonconstructie met 
grote overspanningen

‘Om alle warmte buiten te houden in een groot koelhuis als 
dat van Friesland Campina in Maasdam, worden er geen ramen 
geplaatst, is het dak wit en hebben de loading docks sluizen: deur 
2 gaat pas open als deur 1 dicht is’, vertelt Laurens van Cuijk, pro-
jectleider voor Nelissen Ingenieursbureau. ‘Het zijn wat voorbeel-
den van ons advies dat ligt op het gebied van de installaties en 
de bouwfysica. Bij dat laatste gaat het onder meer over de relatie 
tussen de ruimten en de koude-, maar ook ook warmtebruggen 
die kunnen ontstaan; bij te grote verschillen kunnen die leiden tot 
condensvorming. Maar ook de verlichting en de data installaties 
zijn meegenomen in het advies.’

Koudemiddelen
Voor de koeling wordt een ammoniakinstallatie gebruikt, wat 
beter is voor het rendement. Bovendien is het een natuurlijk 
koudemiddel, dus ook beter voor het milieu dan bijvoorbeeld 
freonachtige koudemiddelen. Dat levert BREEAM-punten op. 
Vanwege het temperatuurverschil tussen kantoorgedeelte en 
distributiegedeelte is er gekozen voor twee volledig gescheiden 
constructies. De installaties kunnen zo op een egale capaciteit 
draaien, waarmee het rendement optimaal is.

Installatieadvies 
en bouwfysica

‘Wij zijn geen onbekenden voor Friesland Campina en voor 
Maasdam leveren wij nu de dock levellers en shelters’, vertelt Wim 
Zwikker van Rite-Hite Benelux uit Twello (dochter van Rite Hite 
Corporation in Milwaukee). ‘Wij zijn een specialist op het gebied 
van alle dock equipment en onderscheiden ons met een breed 
scala aan producten. De levellers zijn, vanwege de overgang van 
de magazijnvloer naar de vrachtwagen, een noodzakelijk kwaad, 
waarvoor vaak de standaard systemen worden gebruikt.’ Voor de 
shelters geldt dat hier ook voor een eenvoudige variant is gekozen. 

De scheiding is wel van groot belang in de food industry, dit in 
verband met lichtval, regen, wind, water en stof. De flappen van 
de shelter hebben een breedte van 600 cm en zijn 600 cm diep. 
De vrachtwagen rijdt gecentreerd tussen die pvc-flappen in. De 
levellers zijn van staal gemaakt. Onder leiding van de ervaren Cees 
Trommelen is het project in Maasdam uitgevoerd.

Global Wheel Lock
Zwikker hoopt dat er in een later stadium uit veiligheidsoverwe-
gingen ook gekozen zal worden voor het vrachtwagenvergren-
delsysteem Global Wheel Lock 2300, een gepatenteerd systeem 
dat al sinds 1997 wordt toegepast. Voor de Europese markt, waar 
vrachtwagens meer verschillen in afmetingen hebben, werd een 
speciaal systeem ontwikkeld voor veilige vergrendeling. In het vol-
ledig mechanische systeem neemt de vrachtwagen automatisch 
een trekkerwagen mee naar achter, die een vergrendelarm mee 
omhoog trekt tot 51 centimeter. Op het moment dat de vracht-
wagen tegen de dockbumper aankomt, wordt er binnen alleen 
nog op een vergrendelknop gedrukt; op dat moment staat het 
systeem gewaarborgd.

Dock levellers en shelters

‘Het monteren van de panelen voor het nieuwe distributiecentrum 
van Friesland Campina in Maasdam is behoorlijk bewerkelijk. Er wa-
ren minimaal een kraan en twee hoogwerkers voor nodig’, vertelt 
Edward Kooijman, werkvoorbereider bij Willemsen Isolatiebouw. 
‘Bovendien hanteert Friesland Campina eigen, strengere veilig-
heidseisen.’ De firma uit Utrecht monteerde de sandwichpanelen 
met steenwolisolatie. In totaal is er buiten 5.300 m2 aan panelen 
geplaatst en binnen nog eens 1.800 m2. De stalen naden zijn voor-
zien van zetwerk. De kleur van de buitenplaat is wit (RAL 9003).

Willemsen Isolatiebouw

Distributiecentrum FrieslandCampina • Maasdam

Industriebouw • augustus 2015 • 88


	01-cover
	02-1621_
	08-1704 - De Eendracht
	12-1723 - Gazelle te Dieren
	18-1802 - Bakkerij Hoogvliet
	24-1803 - DELA Nijmegen
	30-1805 - Elfstedenhal
	36-1810 - Schmidt Zeevishandel
	46-1818
	51-1821 - Brandweerkazerne Epe
	54-1829 - Rijnhoek Veste
	58-1826 - Carmel College
	62-1820 - Koppert Berkel
	68-1832 - WoZoCo Scheldeoord
	72-1830 - Ricoh
	76-1727 - Clusius College
	79-mitsu
	80-1807 - Friesland Campina-Borculo
	82-1809 - Friesland Campina Maasdam

